
 יש טנרטניאה] כ

 ו
 24 'תצנ .הירווטמיהב םיקזחה םיבווחמה

 \ ל . | /

 תוערה ירוביג
 ,גנינאפמ ,תוצרה לוע תוברתה ריג

 טרבר 44 "מע .םנימא דעו ינטירב ךרד
 ליתויז תויגרל ההזמ ההפ התיוומ רו
 טובורה ןדיע הצרת ילוא זא ,ןגנ אל הז םא
 1 , ה .דחא רוחכל ךל רוזענש
 ינגנ תא חקול ןיזגומחסז
 קושב םיצופנה /\\23-ה
 לגרב ,ןחבונ תעיסנל
 דרשומנבו תיבב ,בכרבו
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 םיםוריו
 ,םהב םימחלנ ךיא ,םירצונ םה ךיא

 64 'מע .ןנוגתהל לכות דצינו

-. 
 הרמוחה ןוריחמ
 ירצומל היינק תוצעו םיינכדע םיריחמ

 94 'מע .יפקיה דויצו הרמוח

 ...ןויליגב דוע
 3חסס! לוע םירחבנה םירתאה +
 םיוטדח טנרטניא ירתא +
 םישדח םיקחשמ +

 םירפס תורוקיב + %
 םיקירטו םיפיט + ו

 תויפותישו תוישפוח תוננות + - /% 2 לא קל א יז
 חלאפל תושדח תונכות + לוש תורחבנה תונכותה רוטילקת 0

 ןיזגמח1-ו 6 וגָחּהקוח

/ 

 (חי'ש 25.00 :תליאב) חייש 0



 אשה
 200 ןורוינ ימגד .תישיאה הריחבה תכפהמ םע לארשיב םיבשחמה קוש תא ןורוינ יבשחמ םיליבומ הנשה םג

 .המיענ הריחב .בוציעהו םידחוימה םיעוציבה ,ךרוצה יפ לע ךל םיאתמה בשחמה תא רוחבל הנושאדל ךל םירשפאמ

 ו 0
 לארשיב רתויב רכמנה ישיאה בשחמה

 תכרעמל םיבתכמ

 םיונורורח
 ם בורמ דחפמ אל

 (10 'מע ,4 ןיזגמח6( ,"םינלטק םיטובור'' תובקעב)

 .ןיזגמח6( תכרעמ דובכל

 בשחמה ,"וחתפתה" םיטובורה תרמוא תאז המ ןיבהל הצור ינא

 לכ .ינושל לולעת טושפ הז .היגולונכטה '"תוחתפתה"  ,''חתפתמ'

 תויגולונכטה ,םיטובורה --

 םניא םיבשחמהו

 םדא ינב אלא "םיחתפתמ"

 םג ןאכו .םתוא םיחתפמ

 הלאשל הבושתה

 םא ,יתמ תיפוסוליפה ||

 םיטובורה ,ללבב

 לע וטלתשי םיבשחמהו

 !םעפ ףא .תושונאה

 אוה עדוי בשחמהש המ לכ ||

 עדימ ףולשלו רוכזל ,בשחל

 סיטובור שי ,ןוכנ .תוריהמב

 בשחמה לבא .םדאה ידיב תושענ ויה וישכע דעש תולועפ םיעצבמה

 -לע עצבל תנכות אוה בר למעבש המ ,רתוי אלו תוחפ אל ,קוידב עצבמ

 םאתהב רבד ךותמ רבד תקסה ,היציאוטניא םע המ .םיתנכתמ תווצ ידי

 תונקסמה תקסהו הקיטתסאל ,יפויל תושיגר ,ןוימד ,םינתשמ םינותנל

 היצנגילטניאה תא םירצוי הלאה םירבדה לכ !'וכו 'וכו ,הזה רשועה לכמ

 .תישונאה

 !תנכתמה לש !הלש !ולש !ילש !ךלש ?ותוא וניזי היצנגלטניא הזיאב

 ...םינוא רסח אוה רקטשה תא ול ופלשיש עגרב

 לכב דיחפמה דיחיה רבדה !תאזה תוטשה םע ונתוא דיחפהל וקיספת

 ,םיטמוטואהו םיבשחמה ,םיטובורהש תרעצמה הדבועה איה רופיסה

 לכב תועוצקמה לכב הדובעה ירסוחמ זוחא תא עובק ןפואב םילידגמ

 .םלועה

 ןורשה-תמר ,קרב לאכימ

 םיטובור דוע הצו

 ,םינוש םירשקהב ,םימעפ רפסמ םתסחייתה םינורחאה תונויליגב

 והזש הבתכ תרגסמב אל םעפ ףא לבא ,תיתוכאלמ הניבלו םיטובורל

 הקיטובורה ישודיח לש בר רוקיס ונשי הנורחאלש ןוויכמ .האשונ

 הבתכ שידקהל םכתנווכב םאה תעדל יתיצר ,םינושה תרושקתה יעצמאב

 .יתמו ,הזה קתרמה אשונל המלש

 םירמ

 כרעמל םיבתכמ

 ןיזגמ ח+

 +1 3660 ו 613.00 .1| < 6956919 -03 .סקפ + 61181 ביבא -לת 157 ןולא לאגי ,

 יכונא") הזה ןויליגב וזכ הבתכ םימסרפמ ונחנא ,טלחהב ירקמ ןומזתב

 .(52 דומע ,"טובורה

 םיפי םיתב אנוש

 ,םולש תכרעמל

 ,םתלדגהש הפי .ןיוצמהו (ראורבפ) שדחה ןויליגה לע דובכה לכ

 םיניינעמ \00\3!-מ םישדחה םירמאמה םגו ,םתפסוה ,םתבחרה

 ,דחוימב ןיינעמו הנהמ היה "2001 האיסידוא'' טקיורפ .םייעוצקמו

 תילגנאב תובתכ ןתוא אורקל ידכש תולגל יתמשרתהו ,תפומל םגרותמ

 ...רתוי הברה םינותיעה ןכודב ירוקמה ןיזגמה לע םלשל ךירצ יתייה

 ינניא ,תאז תמועל

 בהוא ינניאו ןיבמ

 יתב" ומכ תובתכ

 יל תוארנש ,"דיתעה

 תויטסילופופ קפס

 .םייניע תורקנמ קפס

 ךיא יתוא ןיינעמ המ

 !לבת ירישע םייח

 !הזב שי ןכות הזיא

 ידכ הזב ןיאש ןבומכ

 ותוכיאמ יניעב עורגל

 ,ללככ ןיזגמה לש

 ,הזה ןויליגה דחוימבו

 יתעד ילואו .רומאכ

 תובתכ יתעדל .ןכ םג ןובשחב התוא איבהל שקבא ךא ,תגציימ הניא

 ,ןתוא בבוסב אלא ,טנרטניא וא היגולונכט ,םיבשחמב תוקסוע ןניאש

 .היינש תופידעב תויהל תוכירצ

 !קנ תלרגה

 לארה ןסינ ,הדות

 (0000! תאירק

 ,בר םולש ןיזגמח6( תכרעמל

 ,תונורחא תועידיב שדחה ןויליגה לע המסרפתהש העידיב יתלקתנ

 יתיתפתה קיתוו ינוידב עדמ ארוקכו ,בירעמ לש ןיילנוא ףסומב ךכ-רחאו

 םילימה דמצ ,תושעל המ ןיא .5 ןויליג תא תונקל רבד לש ופוסב

 ךכמ יתבזוכאתה הפיטש תורמל ,ולש תא השוע "ללחב האיסידוא"

 .םוחתב תובושח תויומד המכ ורסח ינוידבה עדמה ירפוס לש לנאפבש

 לע דובכה לכ .ללכב ןותיעה תא יתבהאו ,הבתכה תא יתבהא ,ןיידע

 ,ןיוצמ ןיזגמ הז .לארשיב ר'גםסס! 1ח16זח6( 1416 לע תויוכזה תגשה



 םתא .ץראב םג ולש םירמוחב שמתשי והשימש ןמזה עיגה תמאבו

 .יונמ השעא ינא ךכ וכישמת סאו ,דאמ הפי ןיזגמ םישוע

 ביבא-לת ,לאירא

 !םולש םירקיה 6( ישנאל

 ,תחלצומ הבתכ ."דו'ג ייה הפוה" הבתכה לע םכתא חבשל יתיצר

 םגו ,קוחצמ יתלגלגתה םג ,יתינהנ םג .הקיחצמו תישומיש ,תניינעמ

 ,סלטיבה לע התייה הבתכה יכ תדחושמ תצק ינא .םירתאל יתשלג

 םיבהלתמ תוחפש סישנא םגש תענכושמ ינא לבא ,ילע םיבוהאש

 .הבתכהמ ונהנ הקהלהמ

 הילצרה ,םחנמ תינור

 ןיזגמ !הבוטל יתעתפוהש דיגהל בייח ינאו ,ןיזגמח6( יתיבל חלשנ

 רחא יתשפיחשכ רעצה הברמל ךא ,ידמל ןיינעמו עקשומ

 אל תונכותה םע חטבומה (/6 01506) קסידה

 תלבקל ףרטצהל לקוש ינא ...רכז אלו יתאצמ

 קודבל הצור יתייה ךא עובק ןפואב ןיזגמה

 יל וחלשת םא םכל הדוא .קסידה תא

 .ותוא

 םייתעבג ,יקססולב דוד 'פורפ

 הידמ.טסוו תרבח ,רבעב ונרבסהש יפכ

 / סודיקכ ,סניח תונויליג שדוח לכב הציפמ

 / תא םויה דע ףושחל ונחלצה וז ךרדב .תוריכמ

 ידכ .םיילאיצנטופ םיארוק ןוילימ יצחכל ןיזגמה

 - ףסכב ןיזגמה תא םינוקש ולא תא חפקל אל

 תונויליג תא םיציפמ ונחנא - םינכודב םינוקהו םייונמה

 ןיזגמה תא םויה םילבקמ סנמא םישדחה םייונמה .רוטילקת אלל םניחה

 תוניגהה לבא ,תולרגהב םיפתתשמו תונתמ םילבקמ ,םידחוימ םיעצבמב

 רצומב ,םלשמש הו לבקמש תידיימה הרומתב רורב ןפואב ןיחבהל תבייחמ

 .ומצע

 ה יתעד

 (םיבתכמה רודמ ,5 ןיזגמח6( ,"1 תדחושמ יתלבה יתעד'' תובקעב)

 בותכלו תבשל ,םתמסרפ ובתכמ תאש ארוקה תא עינה המ תעדוי אל ינא

 תועשר םתסה ןמ .ןותיעה תא בהוא אל אוהש רמול ידכ קר בתכמ

 'גי ,ןיזגמח61 :תכרעמל םיבתכמ

 2001\ומ| 6

 + 6956919-03 .סקפ + 61181 ביבא-לת 157 ןו

 בתכמה תא ללכב םתמסרפ המ ליבשב הניבמ אל םג ינא .ןיע תורצו

 ןיוצמ ןיזגמ םישוע םתאש איה ילש תדחושמ יתלבה העידה .ולש

 .הדות תריסא ינא ךכ לעו ,לארשיב ותומכ םיטעמש

 ביבא-לת ,לחר ,בר דובכב

 5 תדחושמ יתלבה יתעד

 ,םולש ןיזגמח6(-ל

 ונניאש ןעטש ,רחש לש ובתכמ תא םדוקה םיבתכמה רודמב יתארק

 ,תצק יתזגרתה וליפא ךכ-רחאו ,יתאלפתה הלחתהב .ןיזגמה תא בהוא

 עודמ הומת דאמ יל הארנ .קיחצמ הזש הנקסמל יתעגה ףוסב לבא

 תכרעמ לש סזיכוזמה תא ןיבהל לוכי אל ינאו ,הזכ בתכמ בותכי והשימ

 דלי הזיא הזש רורב ,בלל וחקת לא ,ןפוא לכב .הזכ בתכמ תמסרפמש

 ומסרפתש ןימאה אל וליפא ילוא .םכנובשח לע קוחצל טילחהש םמעושמ

 .ךופה-לע-ךופה התוא םתקחיש םצעב ןפוא הזיאב ילואו בתכמה תא

 ןיזגמ לש םידומע 100-מ רתוי אורקל ץמאמ עיקשמש והשימ יתעדל

 ןיזגמהש אוה רקיעה .הנשמ הז המ .הנהנ ןכ אקווד הארנכ

 סורגי אל דחא ףאשו ,ןווגמו רישע ,ןיינעמ ,בוט

 ומסרפת םא םכל הדוא .תרחא בושחל םכל

 .ימש אלל הזה בתכמה תא ני

 (תכרעמב רומש ארוקה םש)

 ---% תדחושמ יתלבה יתעד

 ,םולש תכרעמל

 ער אל ןותיע םכל שיש םכל רמול יתיצר

 יתינהנשו ,רופיש תמגמב אוהש ,ללכב

 תא םגו םדוקה ןויליגה תא םג אורקל

 םכל רמול םג יתיצר .(ראורבפ) שדחה ןויליגה

 חלוש והשימש בתכמ לכ םסרפל םיבייח אל םתאש

 טעמ םיקמעתמ רשאכש בתכמ הז םא דחוימב ,םכל

 .רומוהב םצעב בתכנ אוהש חינהל רשפא ,בתכנ הבש המינבו ,ולש ןכותב

 המ .ןותיעה תא בהוא אל ינאש רמואש בתכמה תא יתבתכש ינא הז ,ןכ

 םכל דיגהל ידכ קר בתכמ יתבתכו םתס יתבשיש !םיבשוח םתא

 .תכרעמב והשימ יתבלעה םא רעטצמ .קוחצב ...םתס !?בוט אל ןותיעהש

 רחש ,הכרבב

 ןוקית
 הציפמה ,תועט הלפנ 5 ןויליג לש םיקחשמה רודמב
 תרבח איה דחפ !סחָפספו !סטזחפש קחשמה לש לארשיב

 .םסרופש יפכ אלו ,םטסיסיטלומ גאב

 חס ו

 ןיזגמ ח +

 יכסמ לש תוריכסה שש תא הרבש גנוססס
 ...והשס רסוא הארנכ הז .םכועב בשחמה
 יכסמ .םלועב רתויב םירכמנהו םיחוטשה ,םיבוטה םיכסמה תא הגיצמ גנוסמס
 תיתימא ,הרורב ,הדח הנומת :םיבר םיראתב הכזש חצנמה בולישה םה גנוסמס
 ,19" ,17" ,15" לש םילדגב םימגה ןווגס ךתריחבל םיאיבמ ונא .ידוחי בוציעו
 דדוסס יכסמ ןכו 0.20 (ה)-דע םיחוטש םיכסמ ,5ץחס\!956ז תרדסמ 22" ,21"
 הרה שדה ךל םיאתפה ךסמה תא רחב ,15,"17,"18,"21,"24"

 רביירש יסרתה
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 יו
 םלועב רתויב
 הדוקנ לדוג

 בי

 תא

 תורישו הצפה .ידעלב קוו'ש .אובי
 כט לע ססובמ ₪
 ו [ סגד 8
 וםחוסח6וזסה) הוז!" ד מיעב הצפהו םיבשהמ ן|ו
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 .תורפרופש לש תיי

 :םיסרפה ירוטע גנוסמס יכסמ <
 = ₪ ₪ 8 -.-.-. 590 95 הב 7 . 40 = ,--  ?צא גישהל .פ"עב הצפה ןויח- םיידעלב םיגיצנ
 0: .קווישה תותשרבו םישרומה םיקוושמה



 ךרועה רבד
 לא וללה םילימה תא וברצי סופדה ישבכמש דע

 .טנרטניא יפד ןוילימ יצחכ ריוואל ולעי ,ריינה

 דוע ודלוויי .ובתכיי דוק תורוש דראילימ

 םינומש .םישדח םיסוריו רשע-השימחכ

 תא ועיניו רותפכ לע וצחלי ,תוחפל ,םיאקיטובור

 ביבסמ לע-יבשחמ .הנושארל םהיפכ יריצי

 ןב ללוכ רפסמב ,םיבושיח וכרעי םלועל

 .תורפס הרשע-הנומש

 .ןיטולחל רחש ירסח וללה םירפסמה לכש ןבומ

 הזה ךרועה רבד תא חותפל ידכ םתוא יתאצמה

 ,ררבל חרוט יתייה ולש תויהל לוכי .יטמרד ןוטב

 ,רתוי םיקיודמ םינותנ אוצמל חילצמ יתייה

 ?לדבהב םישיגרמ ויה םישנא המכ .הרואכל

 םויה םידבאמ םירפסמהש איה הרמה תמאה

 - תודבועל רשק םהל ןיאש יאדוובו ,תועמשמ

 אצמא רבכ ינאו ,וצרתש רפסמ הזיא יל ונת

 .ךפיהלו .ול קיבדהל רשפאש הדבוע

 םלוכ םה .ונלש הדובע ירה לכה ,םיעדוי םתאו

 םילועש לע-יבשחמ - רבד לש ופוסב וניפכ יריצי

 .היינשב תולועפ ינוילירט םיעצבמו םינוילימ

 ןיב םידראילימ לש םיקזנ םימרוגש בשחמ יסוריו

 ינגנ .םיט'גדאג .םיטובור .טנרטניא ירתא .הליל

 וארתו .בשחמ יקחשמ .םנימא .רטספאנ .א₪3

 גצייל םילוכי םייתש וא הלימ לש םיטפשמ ךיא

 ךיא לע רמוא הז המ .היצמרופניא הברה ךכ-לכ

 תא תוקחל לוכי טובור םאה ?דבוע ונלש חומהש

 ?יטנגילטניא אוהש רמוא הז םאה ,ןכ םאו ?הז

 תונעל הסננ ,תורחא תוברו ,וללה תולאשה לכ לע

 .ןיינעמ היהי הז לבא ,חילצנ אל ונחנא .הזה ןויליגב

 ילילג יקוש

 :םניח ףרוצמ .קסידפ6

 לש סונובה רוטילקת

 .ןיזגמח6+-ו ןיזגמסס

 רתויב תומחה תונכותה

 .92 דומע האר .שדוח לכב

 ,םיריחמ .הרמוחה ןוריחמ

 300-ל היינק תוצעו םיפיט

 םיצופנה הרמוחה ירצומ

 .94 דומע האר .קושב

/ 

 2001 ץרמ ,6 ןויליג
 61 ו 3ָחּבקוהַפ / אס.6 \ופזסח 1

 תועד 9

 הקיזוממ ץוח עיצהל םירבד המכ דוע ול שי יבמ 8

 זאבה ןולבה :01.ט6וש - עדילא הדוהי 0

 הקיטובורו רסומ ,עדמ ,היפוסוליפ ילילג יקוש 2

 תושדח ₪

 טנרטניאבו הנכותב ,הרמוחב שדח המ 4

 ילארשיה טנרטניאב שדח םישדח םירתא 6

 טנרטניאב םימח יכה םירתאה גניטייר 2

 לארשיב רתויב קזחה בשחמהו לע-יבשחמ 4

 הצרת םא ,דוקרל לוכי התא תשרב בינגמ 9

 הנורחאל ואציש בשחמ יקחשמ םיקחשמ 3

 םירוהלו םידליל םירתוכ םידלי קחשמ 9

 השדח תונדלק תדמול תרוויע הדלקה 1

 םירודמ <
 בשחמב רדס תושעל ךיא 570760076 זרא 2

 טפוסורקימ לש הכופהה תירבעה םיפיט 6

 דיה-ףכ בשחמל םיקחשמו תונכות םלאפ 8

 ןיזגמחט( לש םירפסה תורוקיב רודמ םירפס 0

 תונכרצ 9
 םיצופנה הרמוחה ירצומ 300 ןוריחמ 4

 הרמוחה קושב הרוק המ קפודה לע עבצא 5

 שדח בשחמ םילבקמשכ םיקדוב המ רומשו רוזג 6

 גצ םירחובשכ תעדל ךירצ המ ןוכנה ךסמה 7

 םילימ 25 דע ,םניח ךתעדומ םסרפ ח8חק 8

 ףסכ ךל ךוסחתש הנובנ היינק שדוחה תצלמה 8

 אבה ןטקה רבה(
 לע היהי בורקב .ותוא רומש !םיזובזבל ףסכ ךל שי

 םישודיחה תא גיצמ ונלש סטיגדאגה רודמ .ובובל המ

 תכרעמ ,םורכ הפוצמ בשחמ :םינורחאה תואצמההו

 המכ דועו תדלקמ םע תינומיז ,תדיינ המודמ תואיצמ

 סאב ןודרוג .תועתפה

 העונתב הקיזומ :דחוימ טקיורפ

 שבלתמש ןגנ ,הצלוחה סיכל סנכנש ריע ןגנ - ףידעת המ

 !דיה לע דונעל רשפאש הזכ וא ,םייסנכמה תרוגח לע |

 ףידעת ילוא וא זהמלצמ ךלש ןגנל רבחל ךתעד המו

 1ןמ-קסידה וא ?המלצמה ךותל ךלש ןגנה תא סינכהל

 תובותכ ןסחאל ,טילקהל סיעדויש םינגנ םג שו

 םהמ הזיא .תשר תמלצמכ שמשל וליפאו ,םינופלטו

 ינפל קודבל יאדכ המו !םילוע םה המכ !ךל םיאתי

 רטספאנל ווזואוג1] השע ןיזגממש[ תווצ זדחא םירחובש

 .\ראב סויה תונקל רשפאש םינגנ הרשע קודבל אציו

 ןיזגמח6( תווצ

 םנימא ךרע ןייע(?%/ |
 'גרו'ג ,גניניאפ ןוש ,םיבכוכה תמחלמ ,סריפס ינטירב

 םג - ןכו ,ןייבוק טרוק ,רטופ יראה ,ןלפק פיליפ ,שוב

 ,תשרה לש תוברתה ירוביגל רצוקמ ןוקיסקל .סנימא

 .הנורחאה הנשה לש םיבושחה טנרטניאה יעוריאלו

 11. תווצ .ריכהל בייח התאש תומשה

 טובורה יכונאָ)
 !בומיסא קיזייאו ,חמק תנחט ,טטסומרת ןיב רשקה המ

 .הקיטובורה תוחתפתהב ךרד ינבא ועבק סתשולש

 הארנכ זשיבכה תא התצח תיטובורה תלוגנרתה עודמו

 רינ-רב תימע .הלש סתירוגלאה סע בשייתה הזש םושמ

 ונתוא ןיכמו ,הקיטובורה לש הירוטסיהה תא רקוס

 רינ-רב תימע .ענמנ יתלבה דיתעל

 םירחבנה םירתאה האמ((?)
 גטס! [חוטוווטו לש םירחבנה םירתאה 100 טקייורפ

 ףיסוהל חרכומ טושפ התאש תובותכה תא גיצמ 6

 םירחבנה םירתאה :הז קלחב .ךלש תוינמיסה תמישרל

 11. תווצ .טנרטניאו היגולונכט ,בושחמה ימוחתב

 םיסוריוה יחסכוטָ(?)
 וסרפסאה תנוכמ ,שדח סוריו עיפומש םעפ לכב

 הנש דוע תדבאמ קטנמיס לש םיסוריוה תדבעמב

 ארונ וניא דשהש איה המוריעה תמאה לבא .םייחהמ

 יממו ,םיננוגתמ ךיא לע םילימ המכ .ונבשחש יפכ

 רנשוק דיוויד .םצעב םיננוגתמ ונחנא

 ןיזגמ ₪

 עדילא הדוהי :ישאר ךרוע

 ילילג יקוש :ךרוע

 זוג יאני :הנשמ ךרוע

 לאלצב רחש :םיקחשמ רודמ ךרוע

 תימע ,לאלצב רחש ,עדילא בדנ .ימהרבא ןד :ופתתשה

 .דלומ רינ .ייחוכ יתמ ,קינרוה חנ ,ןנוג לייא .זוג יאני .רינ-רב

 רפוע ,רטכש לאירוא ,רטסרפ השמו ירוא ,דקונ יבדנ

 .רמרש זרא ,רמש ירוצ ,חלש קילומש ,ילאומש

 עדילא רמת וידוטס :יפרג בוציע

 עדילא רמת :רוטקרייד טרא

 ריפצ לזי'ג ,רלדנג תלייא :תובצעמ

 מ"עב רואל האצוה הידמ.מוק :ל"ומה

 עדילא הדוהי :ל"כנמ

 יפסוי (יפס) קחצי :קוויש ל"כנמס

 רואיל יזח :םיפסכ ל"כנמס

 ילילג יקוש :םינכת ל"כנמס

 ןיליש ריקי :םוסרפ תוריכמ

 גלפ העונ :דרשמ תלהנמ

 ןוטיב לכימ :םייונמ תוריש

 ןורש לבוי ,ןטק הרש :םייונמ תקלחמ

 ערילא לאקזחי :םינוגריאל קוויש

 ןהכ תירש :תיקוויש תרושקת

 03-6965552 :ןופלט

 03-6956919 :סקפ

 61181 ביבא-לת 18214 .ד.ת ,157 ןולא לאגי :תבותכ

 10ָה 6 ססחוחו80/8.00.|| :ינורטקלא ראוד

 03-6965552 *109 :םוסרפ

 03-6965552 *102 ,1-700-50-40-60 :םישדח םייונמ

 08-6965552 <112 :םייונמ שודיח

 03-6965552 *114 :םיינוגרא םייונמ

 03-6965552 <101 :םייונמ תוריש

 לק סופר :הספדהו תוחול

 הבודרוק :ףוטיעו הכירכ

 ןעמל איה רכז ןושלב היינפה .דחאכ םירבגו םישנ רובע בתכנ ןיזגמה(

 .תירבעה הביתכב לבוקמכ ,דבלב חוסינה תוחונ

 םינושה םיירחסמה תומשה .תועדומה ןכותל תיארחא תכרעמה ןיא

 .תוסחוימה תורבחה תולעבב םיירחסמ םינמיס םה םירמאמב םיעיפומה
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 ראטס יבומ

 תורפוא לש לוקספב םיעיפומ פופ יטיהלש ךכל ונלגרתה רבכ

 לבא !םצעב ,אל המל - תוינוכמלו הריבל תומוסרפ לשו ןובס

 אל ללכ-ךרדבש ,תולודגה םוסרפה תורבחש םתעדי םאה

 םינבה תוקהלמ תחא לש תותנכותמה תוידולמהמ תוגרוח

 לפסוג-פוה-פיה-קורה וקב אקווד דאמ תוניינעתמ ,תוינכדעה

 ,1999 תנשמ ומובלאמ העוצר לכב .םכמצעב וקדבת !יבומ לש

 ללוכ ,והשלכ רצומ לש תוריכמ סודיקל שומיש השענ ,קז,\ץ

 .ןאסינ לש תמוסרפ לוקספל ךפהש דחא עטק

 תא ץיפמ יבומ ,תואקסע לע םתוח וניאשכ

 .תורחא םיכרדב ולש הקיסומה

 םייתאממ רתוי ןגינ רבכ אוה

 ,םלועה יבחרב תועפוה ל
 הפיא .'99 \רמ אמ ,תאז לכבו .טנרטניא ש

 המישרה !היה אוה לש ויריש דועב

 :800%-ה ךותב הרומש ₪2 ךרעומה יאקיזומה
 הבוח טירפ ,ולש טובחה ןתיוולה לש םשה

 הז" :תועפוה בוביס לכב | רתויו רתויב םיעמשנ

 אצמנ התאשכ דמחנ שממ שי םאה ,תומוסרפ

 הלגמו ,דדוב ,ןולממב רדחב | דצ הזיאב ללכב קפס

 ראוד תועדוה 30 תלביקש | אצמנ אוה ךסמה לש

 ."םירבחמ ינורטקלא ?רטספאנ יבגל

 תא וחיטבה יבומ לש םיברה ויצירעמש תורמל

 םינודעומו םירתא תרוזעב תשרב ותוחכונ

 רבמטפסב קר קשוה ולש ימשרה רתאה ,םינווקמ

 םוקמ תונבל יתיצר" :[וואי .טטע-טמ|ומט.טסממ] ןורחאה

 ."תונעל לוכי ינאו תובוגת בותכל סילוכי םירקבמ ובש

 4 ,1992-ב תשרל הנושארה םעפב רבחתה יבומ

 א; ילוטנ \\טט ידומעו ןויד תוצובק תרזעב ומצע רדיבו

 / , = ,סיסבביי .םוידמב בהואמ ןיידע אוה ,םויה םג .הקיפרג

 וישכע הנכסה לבא .הלשממ ילבו גיהנמ ילב דסומ הז

 זמור ,רמוא אוה ,"םניחב לכהש ךכל ולגרתה סישנאש איה

 תישענש הקיזומ בהוא ינא" :רטספאנ ביבס תקולחמל

 וניא ןאירב ,קאטא ביסאמ ,ןיוושרג יגרו'ג .תונעוצקמב

 אל םה .הקיזומ תריציל םהייח תא ושידקה יאוב דיווידו

 ."פהל סימלשמ ויה אל סא הז תא תושעל םילוכי ויה

 תא בהוא יבומ

 יבומ םע צגםסט! 1חושחמ6ו 1466 לש ןויארה ךשמה תא
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 ?אבה ןולבה :01.6

 ,תוברתב ,הקיטילופב .תוירוטסיה תולבקהב םיאטוח ונלוכ

 ךורעל תיביטקניטסניא םיטונ ונא ,הלכלכבו םייטרפה םייחב

 דיתעל רכומה רבעה ןיב ,היהיש המל היהש המ ןיב תולבקה

 יגולויב והשמ איה תאוה הייטנה .תיזחתל ןויסינה ןיב ,םייאמה

 םיטסילנאה ברקב לבא - םנויסינמ םידמול םירוציה לכ ךכ -

 .יטוכיספ ןועביק לש המצועל עיגמ הזה ילאוטקלטניאה אטחה

 הדמעה ,ילנויצר חותינל םיקיפסמ אל םייעוצקמה םילכה רשאכ

 קיפסמ התוא ןוחט .הרטנמ לש דיקפת תלבקמ תירוטסיהה

 ,תוחכפתהה אובת ךכ רחא .ומלעיי תוקפסה לכו םימעפ

 .רוביצה לש רצקה ןורכיזה לע םיכמוס לבא

 ףאש ,ךכ לעו ןורכיזה רצוק לע םיכמוס םיאנותיעה םג

 רשאכ ,ןכל .זרפומ לדוגב תורתוכ ללגב רטופ אל דוע דחא

 ,ישונאה א-ב םיסיסבה ףצר יעדמ ןותיעב םסרפתמ

 ךרד תלחתהב ינושארה דעצה תא תוראתמ תורתוכה

 רבודמ ,לכה ךסב ."יטנגה דוקה חוציפייכ תעגיימו הכורא

 תרודשתב תויתואה רדס תאירק לש יתלחתה בלשב

 לש םינש ידראילימ ירחא ונילא העיגהש ,תשבושמה

 םילמה שוריפ תא םיעדוי אל דוע ונא .יטואכ לופכיש

 םינותיעה לבא ,יטנגה ריבחתה לע גשומ ונל ןיאש יאדוובו

 ,ןטרס יופירב ךרד תוצירפ םהיארוקל םיחיטבמ רבכ

 לובג אלל םימי תוכירא ,םייתשרות םימומ לוסיח

 ,בוט .הדימ יפל תוקוניתל תונוכת תכסמ תריפתו

 רפסל ךיא העדי אל םעפ ףא תיללכה תונותיעה

 תוילגת לש תיעדמה תועמשמה המ טוידהה ארוקל

 לבא .היוארה תוריהוב תויזחתה תא גייסלו

 ,תילכלכ העוב חופינ תויהל הלוכי האצותה םעפה

 .ונינפב םעפ ףצופתה רבכש גוסהמ

 "הקימונג" ארקנש ,שדחה םוחתה

 הכפהמל ךוראה חווטב איבי .,(0000ו1169)

 האופרבו תופורתה תיישעתב תידוסיו הקומע

 לש לדוג רדסב רבודמ .קפס לכ ןיא ךכב .ללכב

 האמה לש ינשה יצחב עדימה תויגולונכט תכפהמ

 לש םיבר םיפנע לולכי הזה םוחתה .20-ה

 הלכו םייטנג םינותנ ידסמ לוהינב לחה ,היגולונכט

 טקייורפ םלוכ רובעו ,תוינשדח תופורת תחיקרב

 הבושח ןויצ תדוקנכ רכזיי ישונאה סונגה

 דוקה ,רוכול ךירצ ,לבא .תירוטסיהה תוחתפתהב

 םיסיסבה ףצר תאירק ןיב קחרמהו חצופ אל

 (פא\-ה טסקט תא תוביכרמש תוימיכה תויתואה)

 .םוצע אוה הז עדי לע םיססובמה םירצומ ןיבל

 תינשדחה תוירוקמה

 הקיוננידהו

 לש תיתיזזתה

 תורבוחו םילארשיה

 תונרמויל המ םושמ

 - תנסורמ אל

 תועובל תמרוגש

 רהמ חפנתהל ונלש

 םח ריוואב ,רתוי

 לוקב ץפנתהלו רתוי

 תועובהמ ,רתוי לודג

 םירחא לש
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 תוריעצ היגולונכטויב תורבח רבעב ושבכ תורתוכה תא

 תא דואמ ריכומש ,יקסע לדומ לע ןדיתע תא ונבש ,תוזעונו

 ולעי םהל ,יטנגה עדימה יזכרמ תויהל וצר ןה .0טו.טסוח תיילשא

 רומשש עדיה תא תונקל ידכ םידבכהו םיקיתווה םינרציה לגרל

 תוזעונו תוריעצ 66ו(.טסוו תורבחש יפכ .סיזעונלו םיריעצל קר

 ידכ ,םלועבש ןוה לכ ומלשי הנשיה הלכלכה יקנע יכ ,ונימאה

 הזה לדומל יכ ,רורב סויה .תיטנרטניא היגולונכט ןהמ תונקל

 םיקירט דומלל םילגוסמ םינקז םיבלכ םג יכ ,ררבתמ .םיילגר ןיא

 םלּומל .םייח תרצק הרוחס אוה רוציי יפונמ אלל עדי יכו םישדח

 ןולבהש ינפל דמלנ הוה רועישה ,"השדחה היגולויבה" ישנא לש

 .ידמ רתוי חפנתה

 הקינוי-\/\65-מ ןיטולחל הנוש רופיס איה הקימונג לבא

 תיטנג הסדנה לש תורטמה .תאזה הדוקנב תרמגנ היגולנאהו

 םוסרפ יצורע תריכמב רבודמ אל .תוינויחו תובאוכ ,תורורב ןה

 ןורתפב אלא ,תאזה הרוחסהמ ידמ רתוי עבש רבכש רוביצל

 םירצומה .תילנויצנונוק הבושת ןהל ןיאש ,תויאופר תויעב

 תא דודמל רשפאש ,תושממ אלא ,םיילאוטריו סניא םייפוסה

 חתפל רשפא-יא םיימונג תונורתפ .תופולחל האוושהב התוליעי

 .אבצב תרכהש אלפ ידלי השולש עויסב גגה תיילעב וא ףתרמב

 ךורא אוה תופורתה ףדמל חותיפה תדבעממ לולסמה

 :3-ה .םייתלהנמ םישקומ עורוו דואמ רקי ,דואמ

 תגצמ ירחא השדח אלפ תפורתל ןוישר קינעי אל

 ורהימ ןוכיס ןוה תונרקש יפכ ,תוקד 10 תכשמנש

 .שטו.טסווו תורבח לש תואלפנה ירופיס תא תונקל

 ןיב דירפהל לק וב םוחתב רבודמש םושמ אקווד

 דודיע לבקל הכירצ הקימונג ,ףומל האובתה

 .רתוי םייתועמשמ םיעיקשמ יוביגו יתלשממ

 יאדכ ,תילכלכ תואירב לע רומשל ידכ

 תווידה ןונגס תא ונתמי םיאנותיעהש

 הדובעה תא וריאשי םיטסילנאהו םהלש

 לכב סינוכנ םירבדה .םיכמסומ םיחמומל

 תוירוקמה .לארשיב דחוימב ךא ,םלועה

 לש תיתיזזתה הקימנידהו תינשדחה

 אל תונרמויל המ םושמ תורבוחמ םילארשיה

 חפנתהל ונלש תועובל תמרוגש - תנסורמ

 לוקב ץפנתהלו רתוי סח ריוואב ,רתוי רהמ

 הקימונג .םירחא לש תועובהמ ,רתוי לודג

 וכותל סנכיהל תבייח לארשיש םוחת איה

 הלכלכהיי תפשב ושמתשת לא קר .המצועב

 .הבוצע הידורפל הכפה רבכש ,"השדחה

 יזגמ ח +

 0018662000 תונוישר 6 תיינק לכ לע

 אסוצסח /\חצו-/וזטפ םילבקמ 01008200 ןוישר לכ לע

 סיפוא תונוישר 6 םישכור
 בשחמ םילבקמ

 --- !הנתמב ?!ט1'961א רישכמ ףסונבו

 סיפוא תונוישר 12 םישכור
 םיבשחמ 2 םילבקמ

 !הנתמב ()טוט\1וסחאזע רישכמ ףסונבו ו וטאווסא יט

 סיפוא תונוישר 24 םישכור
 םיבשחמ 4 םילבקמ

 ו !הנתמב [ג|חו || !אטרישכמ ףסונבו

 סיפוא תונוישר 48 םישכור
 םיבשחמ 8 םילבקמ

 כ !הנתמב 91 | | !ט רישכמ ףסונבו

 :בוטחמה טרפמ

 ,8ו ךסמ סיטרכ ,1.44 ןנוכ ,5טססז דא זראמ ,1068 חישק קסיד ,64ושו8 ןורכיז 600 ןורלס לטניא דבעמ

 ,10/100 תשר סיטרכ ,סואמילטניא טפוסורקימ רבכע ,טנרטניא טפוסורקימ תדלקמ ,65 סאו ןנוכ ,"15 ךסמ

 .הנשל תוירחא ,\/וחססוטפ 98 6 הלעפה תכרעמ

 1/ו3זטו!ע  ילרמ

 אמ ₪
 ןאכווכסוז טנרטניאו תרושקת קטייה ירצומ

0 00-00 ₪0- 1 
 א א א.4]64תו11.60 ₪ 03-5372928 .סקפ ,03-6386363 .לט ,67771 ,א"ת 16 לדגמו המוח 'חר -תינלכ
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 ונלש טובורהשכ

 בוצע אוהש רמאי

 2.034 יפ קוידב
 םאה ,לומתא רשאמ

 חינהל ריבס ?ול ןיונאנ

 ונילע היהי לבא ,ןכש

 והמ םדוק ריבסהל

 יאדוול בורק .בצע
 חילצנ אל םלועלש

 2001 ןרמ

 הכב טובורהשכ
 ונתוא ופילחי םיטובורה ובש םויה

 האר) קרב לאכימ ארוקה לש ובתכממ הלועה תירקיעה הלאשה

 םיטנגילטניא םיבשחמה ויהי יתמו םאה איה ,(םיבתכמה רודמ

 ינפל לבא .תישונאה הנובתה לש הינומגהה תא ןכסתש הרוצב

 ךרטצנש תורחא תולאש המכ שי ,וזכ הלאש לע תונעל םיסנמש

 !היצנגילטניא יהמ :הנושארבו שארב .ןהילע תונעל

 ,ןוימד ומכ םירבדמ תבכרומ היצנגילטניאהש םיחינמ ונחנא םא

 םיגשומב רבודמש ירה ,יפויל תושיגר וא היציאוטניא

 איצומ ומצעלשכ הז ,לייז 'ציבוביל והיעשי תטישל .י'םייתעדותיי

 .יביטקייבואה יעדמה רקחמה לש םיברה תושרמ סתוא

 סושמ ,יעדמ רקחמל סינותנ סניא "שגר" וא ייהבשחמ"

 םצע .םהילא וסחייתיש תולאש תיעדמ חסנל ןתינ אלש

 הצוענ איה .עדמל אלו היפוסוליפל ןיינע איה םתרדגה

 שפנה םויקב תקסועה ,"תיסיפאטמה היעב"'ב קומע

 .ןורתפ סצעב הל ןיאו ,תועָפותה סלוע ןיבל הניב רשקבו

 ביבח היהש גוסהמ אמגוד תועצמאב ןיינעה תא דדחל רשפא

 אוהש ונל רמוא ונלש בוט רבחש חיננ ;'ץיבוביל לע דחוימב

 ילואו ,ול ןימאנש ןכתיי .ותבוהא ידי-לע שטננש סושמ ,בוצע

 םאה לבא ."בוצע דאמיי אוהש תוצרחנ עובקל לכונ וליפא

 תויהל ,לשמל ,הלוכי סאה :זרפסמב ולש בצעה תא חסנל ןתינ

 זלומתא היהשמ 2.034 יפ קוידב בוצע רבחהש העיבקל תועמשמ

 תיביטיאוטניאה השוחתה ,ולש הרהצהה תונכב ונלש הנומאה

 ילוא ולא לכ - ויפלכ םישח ונחנאש היתפמאה ,בוצע ןכא אוהש

 לכונ אלש סשכ ,תאז חיכוהל םילוכי ונניא לבא .ונתוא וענכשי

 "היתפמא"ה | ,"היציאוטניא"ה תא | חיכוהל

 .ונלש דיחיה תושרל םיכייש םלוכש ,!'עונכשייהו

 ,עודיכ ,הנומא לבא ,םהב ןימאהל סילוכי ונחנא

 .וב קוסעל לוכי עדמהש רבד אל איה

 םיאשונב קוסעל םנמא הסנמ היגולוכיספה

 יעדמ לש רקחמ תוטישב שומיש ךות ,הלא

 ,הלש תוחלצההמ םלעתהל השק .הרבחה

 תופקתה רבדב תקולחמהמ אל םג לבא

 הנעטה .הלש רקחמה ילכ לש תיעדמה

 םיקיודמה םיעדמה ישנא לש תירקיעה

 -דח עובקל ןתימ דימת אלש איה ,םדגנ

 ריזחמש המ ,ונקדב םצעב המ תיעמשמ

 םלוע ןיב תיסיסבה הנחבאל ונתוא

 ןפוד אצוי .הקיזיפאטמה ןיבל תועפותה

 דקמתמש ,םוירויבייהיבה הזה רשקהב

 דיחיה יוטיבה איהש החנה ךותמ ,תוגהנתהה רקחב

 ןיא ,הנותחתה הרושב .רוקחל תמאב ןתינ ותוא "היגולוכיספ'יל

 ןיאש םשכ ,היצנגילטניאה לש תמכסומו תיעמשמ-דח הרדגה

 .הפקת איהש םימיכסמ לכהש תישונאה העדותה רקחל הטיש

 חתפתה ,הקיטובורהו תיתוכאלמה הניבה תועיצמש ןורתפה

 עדמ שיאכ .גנירויט ןלא יאקיטמתמה לש תונויערה תארשהב

 אוה "היצנגילטניא" םויקל דיחיה דדמהש גנירויט ןעט ,קיודמ

 ,רמולכ .היצנגילטניאב רבודמ ןכאש הפוצה לצא לבקתמש סשורה

 .ונלש רקחמה אשומ תוגהנתה איה ונתוא קיסעהל ךירצש המ

 עובקל עדייש ילב ,םדא סע החיש םייקל לכותש הנכות ,ותטישל

 ופוסב .תיטנגילטניא םצעב היהת ,שונא ןב וא בשחמב רבודמ םא

 ,םיריכמ ונחנאש םישנאהש חיכוהל ךרד ונל ןיא ירה ,רבד לש

 םישנא המכ שי ,תישיא) וזכ הנוכממ "םיבשוחייו "םייחי' רתוי םה

 הארנ אוה םא :תורחא םילימב .(הכופה השוחת יב םיררועמש

 .זוורב הארנכ הז ,זוורב ומכ עגעגמו ,זוורב ומכ ךלוה ,זוורב ומכ

 .לדבהב שיגרנ אל סלועל ונחנא - אל סא םגו

 ויהי םיבשחמה יתמיי הלאשל ותבושת - 'ץיבובילל רוזחל סא

 סלועל בשחמה ,ותטישל .ייאל םלועל" התייה "םייטנגילטניא

 לש ליעפ בצמ איה "הבשחמ" .הבשחמב אלו בושיחב קסוע

 "בושיח" .המרגורפ וזיא ידי-לע שארמ בתכומ וניאש ,הריצי

 .רכומ גוסמ היעב לע המרגורפ םימשיימ ונחנא ובש בצמ אוה

 לש אצוי לעופ התייה יילפכה חול" גשומה תאצמה ,אמגודל

 אלו םיבשחמ ונחנא ,וב םישמתשמ ונחנאשכ לבא .הבשחמ

 םעפ לכב לפכה חול תא שדחמ םיאיצממ ונניא - םיבשוח

 םלועל ,'ציבוביל ןעט ,בשחמה .םירפסמ ינש םיליפכמ ונחנאש

 .בושיח עצבל ידכ הנכומ המרגורפב שמתשי

 םיבשחמ רשאכ הרקי המ .תפסונ הלאש ונמצע תא לאשנ ואוב לבא

 הרקי המ !תויעבל (הרואכל) םייתריצי תונורתפ קפסל וחילצי

 םילוקיש תוכרעמ ליעפהל ,םיירוקמ תויהל וחילצי םיטובורשכ

 םינמיס - תוחפל ץוח יפלכ - גיצהלו ,שונא ינב לש ולאל תומוד

 םינימאמ ונחנא םא .ןוימד וא היציאוטניא ,שגר םויקל

 רמוא אוהש סושמ קר יבוצע" תמאב אוה והשימש

 רתוי ינויגה היהי אל םאה ,בוצע אוהש

 רקשל אלש תנכותש טובורל ןימאהל

 !םלועל

 תועמדו ,ונל רמאי טובורהשכ

 םושמ בוצע אוהש ,ויניעב

 תא אצמנ הפיא ,שטננש

 ול תונפהל ידכ שפנה תומוצעת

 הב ןיאש ןועטלו ונבג תא

 ונתוא השעי הז םאה !תמא

 ?תוחפ וא רתוי םיישונא

 ןיזגמ ח+

 655ס60תחת 3

 .תושידח תוינופוארטס תויזיוולט לש וזל ההז דנואסה תוכיא , שדחה חו גדחסא 776 א םגדמ 'ץניא 17- ה ךטמב
 לע הטילש ידכ ךות דנואסה תא ןווכל ןתינ .יעוצקמ דנואס םיקינעמה בשחמה ידיצכ 2 -ו םינפלמ 2 : םילוקמר 4 ללוכ ךסמה
 זאמ ןכל ,ף/זאסא לש הנומתהו תוינזואל האיציו הנכומ ןופורקימ םג ללוכ ךסמה .דרפנב םילוקמרה לעו סבה לע ,לכרטה
 .הרידא החלצהל ךפה םלועב ותפישח
 | זו | = 3% ] צה איה

 לש הדועת ושריד !תוירחא תונש

 .לו;-ה תורש םע םיבשהמ י.ח

 'דעלב
 -חר 31: ווא. 60.

 םיבשהמ '.ח
 09-7661515 :לט |!

 ןאובי



 שדח הוכ

 /(/וחססש(5 אל אוה םשה
 לטאיסב שדוחה הגצוה ("\(חוו6ז" רבעשל) \\וחססופ א> לש תונדקומ הסריג
 ,תוארל הברה ןיא םייתניב .ומצעבו ודובכב סטייג ליב ידי-לע ,תיסחי עונצ סקטב
 םיחיטבמ טפוסורקימב לבא .הנשה לש ינשה יצחב קר גצות תירחסמה הסריגהו

 \שוחטסושפ 95 זאמ רתויב בושחה שודיחה היהי הזש

 טפוסורקימ לש האבה תינחלושה הלעפהה תכרעמל

 לש ינשה יצחה ךלהמב קשות איהו ,\\ווטטושא א? וארקי

 סטייג ליב גיצה הלש הנושארה אטבה תסריג תא .הנשה

 ,לטאייסב =אןטזוטוטט \10אוש ןואיזומב םייקש דחוימ עוריאב

 דע העדונש ("6א שחשמטש" לש רוציק) א .ראורבפל 12-ב

 תיתיבה הלעפהה תכרעמ היהת ,\\'ןגוגווטז דוקה םשב התע

 ,\/ומשטועא 2000 תביל לע ססבתהל הנושארה

 תוכרעמ תחפשמ לש הפוס לע םצעב תרשבמ ואה הזרכהה

 ,.(\\ומטטיאא 15 איה ןהבש הנורחאה) \/וחשט\א 9א

 שמתשהל הארנכ סידיתע ונחנאש איה תירקיעה תועמשמה

 רתוי תינעבות לבא ,רתוי הריהמו הביצי הלעפה תכרעמב

 טפוסורקימ לש ירקיעה רגתאה .הלש הרמוחה תושירדב

 תוכרעמל 9א תוכרעמ ןיב יתרוסמה רעפה תריגסב היהי

 יפקיה דויצב הכימתל רושקה לכב (\/2א ללוכ) אד

 .שמתשמל תויתודידיו

 קשמימב הפוטע לטאיסב שדוחה הגצוהש הסריגה

 אוה .ןלהל תוגצומ ויתונומתש ,1.ווגאג םשב שדח שמתשמ

 ךרדה תא רצקל ,שומישל רתוי הברה טושפ תויהל רומא

 ימושייל דחוימבו ,הליבחב םילולכה םילכה לכל

 תכרעמ לש תרתוכה תלוג ומכ םיארנש הידמיטלומה

 הקיפרגב לופיטל םילכ לע שגד םישת א .השדחה הלעפהה

 םיידועיי םילכ ,תמא-ןמז תרושקת ,הקיזומ ,תונומתו

 רושיקל תידועיי הכימת ללוכ) םידיינ םישמתשמל

 לולכת איה .(די-ףכ יבשחמ רקיעב ,תודיינ תומרופטלפל

 תויגולונכטו םילכב הפיקמ הכימתו רפושמ הרזע ןונגנמ

 תלעות וקיפי םימדקתמה םישמתשמה .יתיב תושירל

 תרדגהל תורשפא ,קוחרמ הטילשל םיידועיי םילכמ

 הסריגו םישדח החטבא ילכ ,הרקבה חולב םינוש םיליפורפ

 ןוכדעו הניעט רשפאתש ,\/וחשסואא 11ק6306 לש תרפושמ

 .םינוש הנכות יביכרו םירביירד לש

 ןיבל \/ומשטאא א? ןיב םילדבהה יכ םינעוט םיחמומ

 תובלתשהה ןפוא יכו ,םיילוש עגרכ םיארנ \שומשטואא א

 טפוסורקימ לש אש תייגטרטסאב השדחה תכרעמה לש
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 יפוסה רורחשל דע לבא .לפרועמ הארנ

 םילכ א-ב בלשל טפוסורקימ היופצ

 לש ופוסב התוא עיצת איהו ,םיפסונ

 -ל ףסונ ילנויצפוא קשמימ םע רבד

 העקשהה ,סטייג ירבדל .[טחג

 ופוסב םכתסת טקיורפב תננכותמה

 .רלוד דראילימכב רבד לש

 לש הארכה היופצ בורקה שדוחב

 ,תכרעמה לש היינשה הטבה תסריג

 םלועה יבחרב םינחובל ץפות איהו

 \/ומשטואא א תינכותל םשריהל רשפא)

 לבקל ילוא תוכזלו ןכוטווטוא כוסטזגוה

 או .חווטזסס[1.טסוה/ תבותכב התוא

 .(א מס א ק/קזטצ וטו /0ט011.3%0

 \\/וח0סוא לע םיפסונ םיפסונ םיטרפ

 לש ימשרה רתאב אוצמל רשפא אש

 אש א .םוטסאס[!.שסמ/:רצומה

 .\/1ח00וא'פאק/

 רטספאנ םע היהי המ

 םינויד בבס ירחא ,ראורבפל 12-ב

 לש םירוערעל טפשמה-תיב קספ ,ףסונ

 רטספאנ לע תרבח יכ וקסיסנרפ ןס

 לע הנגה וחיטביש םידעצב טוקנל

 תא תקזחמ וז הקיספ .םירצוי תויוכז

 26-מ יזוחמה טפשמה-תיב תקיספ

 תאצוהל סיסב התוויהש ,2000 ילויב

 וילע) רטספאנ תלעפה דגנ העינמה וצ

 -תיב .(ןיזגמחט( לש 1 ןויליגב ונחוויד

 לופיטה תא ריזחה םירוערעל טפשמה

 ידכ ,יזוחמה טפשמה-תיבל אשונב

 ,זא דע .שדח העינמ וצ איצוי הזש

 ,ףקותב ירוקמה העינמה וצ תייעשה

= 

 ךישמהל םילוכי (תינכדעה הכרעהה יפ-לע) רטספאנ ישמתשמ ןוילימ 51-ו

 תורבח דוגיא ןיבל רטספאנ ןיב הרשפ גשות אל םא לבא .םיצבק ףילחהל

 .ףוסה תויהל לולע הז ,(814.4) םיטילקתה

 תויוכז לע הנגהל היגולונכט לע םייתניב זירכה יראב קנאה רטספאנ אישנ

 םיצבק "ןמסייל לכות "תנקותמ"ה תכרעמה ,וירבדל .החתיפ הרבחהש םירצוי

 ליבגהלו ,םינגומ םניאש םיצבק ףילחהל וא ריסהל ,יעמשמ-דח יוהיז רשפאל ידכ

 תורהצהה תא םימאות םירבדה .רדגומ םיקתוע רפסמל םיוסמ ריש תצפה

 תוינמה תלעב םע הלועפה ףותיש תינכות תרגסמב ,הרבחה לש תומדוקה

 .ןמסלטרב ינמרגה הידמה קנע לש םושווא| \סוווש 5טזשוטטא תביטח ,השדחה

 תיטפשמה הקיספה תא תוגיצמש ,תויגיגח תוזרכהב תאצל ורהימ ₪14. -ב

 םירמואש תולוק רתויו רתוי םיעמשנ יטפשמה דסמימב לבא ,ףרוג ןוחצינכ

 ןילירמ יזוחמה טפשמה-תיב תטפוש .ידמ הובג ע לע ספיט טפשמה-תיבש

 טפוש ,יצניל ןי'גוי תא התנימ ,ירוקמה העינמה וצל תיארחאש ,לטייפ לוה

 םיטילקתה תורבח דוגיא לבא .814.ג ןיבל רטספאנ ןיב רשפמכ ,סומידב ילרדפ

 םינמיסהו ,העינמ וצ תאצוהל טפשמה-תיבל תשדוחמ השקב םייתניב שיגה

 .שקובמכ הרשפל עיגהל ודיצמ תונוכנ ןיאש ךכ לע םיעיבצמ

 םיטילקתה תורבח תא תוצפל רטספאנ תרבח העיצה ןויליגה תריגסל ךומס

 .תילילש ₪14. תבושת ,וישכעל ןוכנ .רלוד דראילימ לש םוכסב

 הטמסנרטב הכונ לטניא

 ,םידיינה 111 םויטנפ ידבעמ תחפשמ תא שדוחה הביחרה לטניא תרבח

 םישמתשמש קפסה-ילד 850א1842-ו 600112 ידבעמ :םישדח םימגד השולשב

 ינש .הכומנ-רפוס הכירצ לעב 500182 םגדו ,5קטגשפוטק תייגולונכטב

 ידבעמב תוכמתנה ןועשה תויוריהמ חווטל הבחרה קר סצעב םה םינושארה

 השק תורחת ביצמש ישילשה םגדה עיצמ לודגה שודיחה תאו ,5ק6405ו6ק

 .הטמסנרט תרבח לש וזורק דבעמל דאמ

 תא יצחל דירוהל הב םיכמותה םידבעמל תרשפאמ 5ק6405וטק תייגולונכט

 .םידיינ םיבשחמב בואכ אשונ ,הללוסה ןמז תא ךיראהל ידכ ןועשה תוריהמ

 - "עונמ םמודל"י לגוסמ אוה :המידק ףסונ דעצ ךלוה שדחה 500א1812-ה םגד

 -0.9 ,ולש הליגרה קפסהה תכירצ .ךרוצה תעשב ולש ןועשה ביכר תא תובכל

 0.5-כל תדרוי ,(ליגר 111 םויטנפ דבעמב טאוו 1.3-1.6-ל האוושהב) טאוו |.1

 ןמז תא ךיראמו תללוכה למשחה תכירצ תא תיחפמ אוה ךכ ;עצוממב טאוו

 .םיזוחא תורשעב דיינה בשחמב שומישה

 פטפ) דחוימב םילקה םידיינה םימגדל הזה דבעמה תא תדעיימ לטניא

 חתנ .סוגנל התסינ הטמסנרט תרבח ובש סוחת ,(הסו6ססס\%/₪1/ח) ח6000%(0

 תובורקה סינשב חומצל יופצ ,םידדוב םיזוחא לע םויה דמועה ,ולש קושה

 רקיעב הביטנרטלא התע דע ועיצה הטמסנרט ידבעמ .םידיינה קושמ 60%-כל

 .םהלש םיעוציבה תניחבמ תותיחנ תדמעב סהו ,קפסהה תכירצל רושקש המב

 הנשב הטמסנרט יגשיהמ המכ וקחמנ ,לטניא לש שדחה דבעמה תורכה זאמ

 ביבס רוקמב ןנכותש [8א1 לש שדח דווזוואקגש םגד לש רבעמה ומכ ,הנורחאה

 .לטניא לש דבעמב שומישל וזורק

 -ל ןויארב ,תימלועה לטניא אישנ ןגפו הפיח לטניא ל"כנמ ,רטומלרפ ידד

 האצמ איה דאמ רהמו ...ערלו בוטל ,תיאונרפ הרבח איה לטניא" :ןיזגמה 6(

 ,תומייק תויגולונכטב ונשמתשה לכה-ךסב .[הטמסנרט דצמ םויאל] הבושת

 הזה קושה חלפ םייתניבש םג המ ...הנורחאה הלימה אל וזש ךכ ,ונרפיש ןתוא

 ."םידיינל 16/2 דבעמ לע לטניא זירכת ןועברה ףוס דעו ,תיסחי ינשמ

 לקו ריהמ ,ינועבצ :אבה םלאפה

 רצומהש תונעוט תוינשקע תועומש

 תויהל דיתע ,ש4ג!וג ₪505 ,הנומתבש

 םייקתתש 6%8ו| תכורעתב גצומ

 יפ-לע .הינמרגבש רבונהב שדוחה

 לע ססבתי הוה םגדה ,תועומשה

 הנעמ קפסל הסניו שג1וה085 0

 תרצותמ םינורחאה \וגטז ימגדל

 רפסמ תועצמאב | ,אגה0אקזומפ

 םיינכט ,םייזיפ םירופיש

 היהי אוה ,\ואסז ומכ .םיילנויצקנופו

 \ירח םע עיגי ,(טיב 16) ינועבצ

 לע ססבתהל יופצו ,הבחרה יסיטרכל

 לש ריהמה סוגפסחמג]| ש7. דבעמ

 לש ןועש תוריהמב לעופה ,הלורוטומ

 תכירצ לע הצפי אוה .72

 שומישב רתוי הלודגה קפסהה

 ,תורפושמ רמילופ-םויתיל תוללוסב

 \א םלאפל המוד הרוצב בצועיו

 רתוי הבע היהי אוה) ירלופופה

 -לע יופצה ריחמה .(דחא רטמילימב

 .5635 :שושו לש תושדחה תוריש יפ

 וא ,ביגהל הבריס ?ג!וה תרבח

 תצפומש 1505 לש הנומתל סחייתהל

 הנומת אל ,בגא ,איהש) תשרב

 .(חלצומ בשחמ דוביע אלא תיתימא

 ) 2001ץומ
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 טנרטניא לע רומשי 4 םויטנפ

 ודיוצי לטניא לש 285008 תוחול

 אסוזסמ !חוטזחשו החטבאה תנכותב

 האר ,א18 ןלהל) 56שווווע 2001

 בשחמה לע ונגיו ,(18 ימע ,5 ןיזגמח6(

 .טנרטניאב שולגנש ןמזב תיטמוטוא

 איה זוווט| [כטפ%וטק 803606 8

 לש השדח םא-חול תרוטקטיכרא

 םיבבשה תכרע לע תססובמש ,לטניא

 ןורכיז יביכרב תשמתשמ איה .0

 ,וא או 8/אןכא \\[ גוסמ םיריהמ

 ,א6ו וואו תרוטקטיכרא-ורקימבו

 תולה תויגולונכט בורב תכמותו

 1850 תוחול .לטניא לש תוינכדעה

 תונכות תנקתהל תורשפא םיקפסמ

 תוחולו ,חולה לע =!ג%ןו יביכר לע

 !הוט| תליבח םע וקפוסי 8

 היביכרממ דחאש ,םאןכזטאא 5011\צהזש

 .זאטווסמ לש הנכותה איה

 ינפמ תמא-ןמז תנגה תקפסמ 5

 ילכ ,םיקיזמ םימושייו םיסוריו

 תוחולה לע םיטרפ .דועו [וזשאה|]

 :תבותכב אוצמל רשפא םישדחה

 06צ|סקשז.ות608/06%.]16ו9ה/

 הרסו ושו6/ 0/0 1.]וזו

 \שגק-ב ויועכע : 6

 ינקירמאה |טנרטניאה | קנע

 רלולסה תינרציו א וווטוושג 00 1.6

 לע ראורבפ תישארב ווירכה ,היקונ

 ףותישל יתנש-בר םכסה תמיתח

 לש ףתושמ קווישו חותיפב הלועפ

 אטואטאק6 ןפדפדל \/\ץ תסריג

 א צו

 האור איה יכ העידוה 01. תרבח

 01. תייגטרטסאמ קלח ךכב

 התרגסמב ,הלש השדחה תצא ןוטוש

 רשפאל היתוחוקלל החיטבמ איה

 ןמזב ,םוקמב תולת אלל שולגל םהל

 .ןקתהה גוסבו

 לש ןושארה ימשרה ךלהמה והז

 1001ףומ

 םינפדפד-ורקימה םוחתב הרבחה

 תעדלש ,םייטוחלא טנרטניא ינקתהל

 וב םוחתל בשחנ םיבר םיחמומ

 תוכלשה תויהל תויושע הידעצל

 קושה תוחתפתה לע תכל תוקיחרמ

 ,הגיג לש תיתנשה תיזחתה האר)

 .(28 ימע ,4 ןיזגממ 1

 רוקמה דוק יכ רסמנ היקונ תרבחמ

 אצמנ \\ גץ יססובמ םינפדפדל הלש

 תוינרצי רפסמ דוע לצא יושיר יכילהב

 השיג יקפסו םיביכר ינרצי ,םינקתה

 היקונ ,רבעב ונרבסהש יפכ .טנרטניאל

 -הד ןקתה תא עבקתש וזל םג תבשחנ

 .םוחתב יאפוריאה וטקפ

 םישדח םירתא

 \ ₪ ב

 םיאישמ 1031[ וידר לש תוחומה בטימ

 ךיא .שפנהו ףוגה תואירב יאשונב הצע

 םיניתממ :ךלש הצעה תא הצור התא

 ןורתפ ,גולוסקס ,הלבק ,טוראט :רתאב

 ,היגולורמונ = ,תיאנוזת | ,תומולח

 2 בוציעו ,טנוקיז-לאיזר הדרו ,היגולורטסא

 3% ב
 - : 000166.103.4חו

 טנרטניאה יפל עדמה
 עדמ יאשונב םימגרותמ םירמאמ ףסוא

 דאמ אלו ,תוימתסב בצועמ ,ירלופופ

 םיבתוכל םיטידהק םירסח) דפקומ

 רוקמל רושיקו םימגרתמל ,םיירוקמה

 םירמאמ וב אוצמל רשפא לבא ,(יזעולה

 ,האופר ,עבט :םינווגמ םיאשונב םיניינעמ

 .דועו יעבט-לע ,הקיטפ ,היפוסוליפ

 כ

 , םי ו]

 תאופר אשונב ילארשיה ןכרצל רתאהי"

 ,םיינישה תנייגה לע עדימ עיצמ ,ייםייניש

 | .םיצופנ םייניש ילופיטו ,םילניש תויעב

 | .,םידלי ,הירוטסיה ,םילופיט ,תונחבא םג

 | ןימז החמומו ,הקיטתסא ,תולתשה

 .תולאשל ךירדמ םג שי .םישלוגה תולאשל

 .רומוה תניפ ולופאו תוצופנ

 | שוש .5ז06!-60.|06010.ו|

 2 םץ-]

 ₪ בקועש הוכ םעפה ,םילייטמ רתא דוע

 ,םימושרה םילייטמה לש םוקימה רחא

 ןייצוקל העיגה ןיראק סא ,רמולכ) סניח

 השגפש ,הרש םג םא תעדל הצור איהו

 ,(הלייצומב קודבל הל יאדכ - הלסמרדב

 ן ל

 .  .טדמ יביטריפסנוק הזש

 /צע .חרט6חו!0.60.\|

 2 ב9 3 בות 3

 ךלש תיבה
 .תיבב אל ה/תאשכ

 !ןובנה םוקמל םחעאה

 טניחב רחאה 'חוריש לב

 ןיזגמ ח +

 הרבחה ירצומ תא שוכרל ןתינ

 היידי 1:1: יקי ווד לו

556018 

 ו
 ו

 ו ו

 ו -
 ו

 לכ ינפמ הנגהל תחא הליבח
 טנרטניאב תונכסה

 ג
 ג
 ב

 לע דובעל ךישמהל תרשפאמ
 ובש םוקמ לכמ בשחמה
 .םיאצמנ םתא

/* = 

 קטנמ'סב תונורתיפ ,טנרטניאב תונכְס

 ! חזו וזטפ
 ד
 ו

 ו =

 םיסוריו תרידח ינפמ תמלשומ הנגה

 .ינורטקלאה ראודה ךרדו טנרטניאהמ

 .יטמוטוא תואסרג ןוכדע םע

 ₪ המ -

 < אוסה --
 קסז50ח| "וז6שו

0 
 יור

 ,החילשל רתויב הבוטה הנכותה
 .םיסקפ לוהינו הלבק

 םיבשחמה תויונח לכבו הנכותה תיב .תינלכ .דיתע .גאב .ופיד-סיפוזצ תותושערב

( 1 

366 
 קטנמיס הז עדימ תחטבא

₪4 

]- 

 זה
 טד

 | ] | :גווע 6

₪ 

8 

 תרה

 החונ ,תחא הנכותב ךירצש המ לכ
 ,םיסוריו לוסיחל םיקזח םילכ תלעבו שמתשמל
 .םייוצר אל םיצבק תרסהו בשחמה יעוציב רופיש

 ןח

 5 דש 1 ו
 = הא

 ו =
 קוו רטצנהק רצ גט ₪ ו

- \ 
 יי \

 0 ווווו>
 הנגהה.ישיאה בשחמל ו[

 תבינגו םירקאהתרידח ינפמ תילמיסקמה

 .םינוגריאל הסריגב םג םייק .עדימ

 יש שש ישע . = / זרר ו זר 166 .66כזרר
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 קפג-ל סוריו-יטנא :םניח

 26 .סוריו-יטנאה תנכות תא םג

 תואסריגב התע אוצמל רשפא וגה

 1805 ,68 יססובמ ,די-ףכ יבשחמל

 םניח דירוהל רשפא .8706 וא

 :תבותכב

 ,ש111גה/ןכזס וו 19/\א וויט [טאא .1ו1ו

 רצ א וע .הח11ע 108.60 /06-

 ןידקספב הריכמל םיקרפ

 עיצמ ןידקספ לש טפשמה רתא

 ןווקמב שוכרל םישלוגל שדוחהמ

 ןתינ .ולש רגאמב םירפסהמ םיקרפ

 רפס לכ לש םיניינעה ןכותב ןייעל

 םיקרפב רוחבל ,ןפדפדהמ תורישי

 10-60 :ריחמה .דירוהלו ,םייטנוולרה

 :תבותכה .קרפ לכל חיש

 ,\צ וארא .קפ4א61מ .00.ו|

 תחטבואמ היינקל הטיש דוע

 תחטבואמ היינק עצבתת ךיא זא

 וא םכח סיטרכ םע - טנרטניאב

 הלועפ ףותיש זירטמויב יוהיז תועצמאב

 םימתירוגלא .רקחמ | ןיב שדח

 \שמשוטסת | ןיבל | תילארשיה

 ןיב יתריצי בוליש עיצמ ,תינקירמאה

 2001 ומ

+ - 2 - 

 ץוגשגוט(גז6 החטבאה סיטרכ :םיינשה

 5ווו 56חא6 עבצאה תועיבט ארוק םע

 חתטבואמה היינקה ךילהתב ב

 סיטרכה ןסחאי ,רצומה לע ססבתיש

 עצביו עבצאה תעיבט ינותנ תא םכחה

 .םולשתה רושיא ינפל היצקיטנתוא

 תא

 הזה רתאה

 .תושדחל

 :םיליבומ ולא לבא ו ]

 ידמ טעמלו תו ותומ ימה

| 
 ןורתיה | .סונימ

 .םייקמשמ
 ין

 דוכיר .אוה לודגה

 //\ שש

 ,/ ו

 יי ד ]

 .שגד םע ,הליָהְקל ישומיש עדימ עיצמ אוה

 .לשו תשרה ךרד םינתינש יתוריש לע

 רתא אמגודל ,םיבושח עדימ .ירתא

 לע ףילממה רתאו אתנכשמ תאוולהל

 לויט ירתא

 ךח6 א\סז69ז-ב ונב רצו יהוא תמש .וכרתמש ,ע
 קוויש ליכנמם = | תואדש יגוח
 רתויב ריהסה טנרטניאב ךרוצ היה / -- |

 .סרבב ונכביקש המ קוידב הז .לארשיב 2 : / | עבט ירופיס ל

 חפנ תא ונכ ןתונ קרב בש בחרה םפה

 | תרידוענ םג ראב רתויב ודגה תרושקתה

 םגו ([806%600ח8-ה) תימלועה טנרטניאה

 יפנא םילוכי ךכ .[!!א-ה] תינארשיב

 תינסו-וב רתאב סנכהב םישלוג

 "ןייב ןוא ןכדעתהלו

 לע עדיממ צוח .רעונ יגוחב

 וו םילשורי רוזאב) תורייסו

 2 ה ₪

 ו

 (תושבוימ םיזופת 0 ה

 ם\ואס ה566 8-רימז סושנרטש יתפרצ

 ו

 מ .(חטב ,ןכ) בשחמה

 וגאמ

 ךסממ הנותחה

 ,םיעורא ינגל םירושיק ןאכ ואצמת ,םוקמ

 תא ןנכתל םכל

 ספ בחר רושיקב רתוי ריהמ ןורתפ ךנ ןתונ ורה הו ו
 :תונורתפה לכב הליבומ קרב ,בהר ספ לע םיקסעל טנרטניאב רבודסשכ
 עדימ תחטבא ₪ ץ?פא 6 !5פא ₪ זס זץ -ב רושיק 6 60-|060!ו0ה 6 \(65 תסצ!וחָפ 8 1

 ,הנותח ימלצו תו ול ,גנירטייק ,תומלוא

 ודה ראש לכו

 ו םג רתאה .הנותח םישועש

 כ ,תולמשל תויונח

 .םכלש הנותחה ד

 ו /-( 6

 ו וו --

 ל רתא םניחב

 < |-800-66-80-77 וישכע גייח ךנש קםעה לדוג המ הנשמ א
 א א א. 4% .הניבומ תרושקת תרבח תורחוב תוניבומ תורב 1



 שדח הוכ

 ינופואירטס גצ :16-מ שדח

 שדחה 1/0 |גויטח 7761

 ךסמ לעב שטניא 17 גצ אוה

 ,1280א1024 לש הנחבא ,חוטש

 הדוקנ לדוגו 60112 לש ןונער רדת

 אוה ולש דוחייה .מיימ 0.24 לש

 2) םיינופואירטסה םילוקמרב

 ,(וידיצב םיינשו גצה תמדקב

 לילצב הטילשה תויורשפאבו

 תוריכזמש ,('וכו ,סאב ,לברט)

 גצ רשאמ רתוי יתוכיא פייט

 לארשיב צלמומה ריחמה .בשחמ

 .ח"ש 1835 :(מי'עמ ללוכ)

 מ"ביתב םיחתות

 תיתנשה מ"ביתה תורחתב

 תרבח תוסחב הכרענב

 תומוקמה ינש ושיוא ,סקיטמטסיס

 .םייאבצ םיחותיפב םינושארה

 ממ

 ךונסומ תוכרעמ חתנמ היהת ךכ

 תיישעתב םייחוורהו םיקשחנה תועוצקמה דחא אוה עדימ תוכרעמ חותינ

 יחתנמ תכשל .ידמל הצורפ ולש הרדגהה התייה הנורחאל דע לבא ,קטייהה

 תקדוב הלש םיסרוקה תדעוו .ץראב ותוא דסמל תלעופ לארשיב עדימה תוכרעמ

 ידכ ,םוחתב םינוש תודסומ םיעיצמש םיסרוקה תוינכות תא הלא םימיב

 ,"םישרומ עדימ תוכרעמ יחתנמ"כ הכמסה םהירגובל קינעהל םהל רשפאל

 2001 ןרמ

 תתותה הכו ןושארה םוקמב

 -ש"עת לש החותיפמ עיינתמה

 הדסק התכו ינשה םוקמב .ןיבאלס

 החתיפש ברק יסייטל תרפושמ

 -ל לעמ קלח וחקל עוריאב .טיבלא

 תונורתפ וגיצהש ,םיפתתשמ 0

 ,תושדח ןונכת תוקינכטו

 ,יסדנה עדימ לוהינל תוכרעמ

 לש היינבו ןונכתל תונורתפו

 .םייסדנה םילדומ

 בהזה ליג תשד
 ירדמ תויהל רומא הזה רתאה

 םימעפו שומישל חונ וניא לבא ,בהזה ליגל

 םניא עיצמ אוהש םירושיקה

2 

 סירתא

 ידמ תובר
 תונויער םכל שי םא
 ,גוסכא תנע <  \רתאל תועצה וא תובוגת

 אקווד המל .טרופקנרפ ןירוד לש הנפואה וויש תיכ"כנמס 2

 !ובע רסוחמ הארנ ןווקמה
 ב / . 1 + 4 .

 | ד
 שלב 1 = | שאתה ש שבן | |

 ילארשיה וטוטה ןודעומ
 ,תורובב לבוגה עדיממ הבזכא ירחא

 יבבוחל תילארשיה תרושקתה תקפסמש

 ל יי

 תקיודמ ,םהלשמ הקיטסיטטס ביכרהל

 יתודידיה הביתכה ןונגס תורמל .הברהב

 יא רוה יצא. תראה חנא .
 ו כ ענב | נננ |כ בג בבי | 918 א

 טנרטניאה תרש חוריא'"
 /םיניזאמב רועפאמ קרבב ונבוש

 ונתיא "רבדב" !3א\ וידר בש םישבוגה
 ,החטבאה תמר .הממיב תועש 24 ןיינ ןוא
 םיתרועה תווח תקפסמש תודירועהו רוטינה
 | תנתונו לוטפת תויוכעב ונכ תכסוח קרב בש

 וידרל ריהמו ןימו .טושפ ןורתפ ונב
 וננש םיניזאסה ךכ .יביטקארטניא

 אב וידרמ תונהיב םילוכי
 י"טנרטניאב םג הקספה

 הדוהי-ינב
 תצובק לש םידהואה ןודעומל חלצומ רתא

 |  ,תושדח םידהוא\

 .ישדוח רקס ,סוה

1 

 תא םג ש

| 

 זרוה ,םיקחשמ ימוכיס

 ל
 יה לש תימשרה

 רשפאו ,שדוחה דהוא

 חו 6

 .הלהנהל רסמ חול\

 יו ו ימי
 .אושוש.050606.60.ו| 455 תפשב םיטפירקסו םידוק 8

 שא .1066עסח₪0.60.\| ומגווקנסו רדנוו םיחל תויונמאל ינאירוקה ןודעומה

 ףטס0.60!01/.165.|| קטייה ,תוינס ,תושדח םיקסע !הלאוו

 א סע ישנאל ןווכמה ,תואנולמ לטרופ !4010/605

 יל

 .ועוששש .חוש50.60.ו| םינווקמ םינופוקו ם

 שאצחא .ףס .ואס||0.60.ו//016/5%ח 2001 תנשל םינועשה תי ְק

 וב

 וואו וזסקהזטו!.6ס.ו! םכלש תינוכמה לע תומוסרפ ומישתש ידכ םכל ומלועי ווזטקהוזסו|

 וס קרב ,בחר ספ לע םיקסעלכ טנרטניאב רבודסשכ
 : 6 ז6|סק -ב רושיק 6 60-|060ו0ח ₪ \/65 חס5ווחָפ ₪

== 
 >>> ,הניבומ תרושקת תרבח תורחוב תוניבומ תורב 6 !-508-56-00-77 וישכע גייח ךלש קסעה לדוג המ הנשפ .



 שעדח הוכ

 לש םירגוב וזכ הכמסה לבקל םילוכי סויכ .שארמ םיעובק םינוירטירק יפ-לע

 זכרמה ,ןוינכטה ,הכרדה סיירב ןו'ג ,ןויס ,מ"רממב םימיאתמה םילולסמה

 להנמל הללכמהו ,ונוא תיירק תימדקאה הירקה ,הילצרה ימוחתניבה

 םיטרפ .תוחפל תועש 550 לש ףקיהב תויהל םוחתב רכומ סרוק לע .םילשוריב

 .03-5326790 ,עדימ תוכרעמ יחתנמ תכשל תוריכומב לבקל רשפא םיפסונ

 חטשב תונומת םיחתפונ

 -ה יססובמ ןורכיזה יביכר תינרצי

 שווסוס-\/16) 1[ תרבחו ,קסידנס זי

 לע שדוחה וטרכה  ,([םושיחה!וסח]

 תונומת חותיפל תונחת חותיפל טקיורפ

 ,הנומתבש סופיטה-בא .תוילטיגיד

 15 תוכיאב תונומת חתפל רשפאמ

 הנומתל המוד תוכיא) םילסקיפ ןוילימ

 ריחמב ,(םוליצ תדבעמב תחתופמש

 תא .תוליגר תונומת חותיפל המוד

 ,םירוטילקתמ ןיזהל היהי ןתינ תונומתה

 םיגוסהמ 134%וו יסיטרכ וא ,םיטקסיד

 תונחתה .תוילטיגיד תומלצמ םישמשמה

 ,הפועת תודשב תובצומ תויהל תודעוימ

 לכב - רבד לש ופוסבו ,םינוינק ,תוכורעת

 .בוחר ןרק

 ןמויב םושרל
 קטייהב םיעורא

 ,\רמל 5-4 םיכיראתב םייקתי ,ילארשיה טנרטניאה דוגיא לש ישילשה יתנשה סנכה ₪

 .03-9681812 :םיטרפל .ןג-תמרב הייבכמה רפכב

 -לתב ןוטליה ןולמב ףרמל 7-4 םיכיראתב םייקתי ,ןדלט לש 2001 ופנ*א עדימה עובש ₪

 .03-6950073 :םיטרפל .ביבא

 ןוקריה קראפב ,הפי לארשי \רא ןוכמב םייקתי ,828-ו טנרטניא ימושיי חותיפ רנימס ₪

 .03-5483511 :םיטרפל .<רמל 12-ב ,ביבא-לתב

 ,\רמל 19 םיכיראתב םייקתי ,לארשיב עדימה תוכרעמ יחתנמ תכשל לש יתנשה סנכה ==

 .03-5326790 :םיטרפל .ןג-תמרב הייבכמה רפכב

 26-ב ,ביבא-לתב לטנניטנוקרטניא דוד ןולמב םייקתי ,לקרוא לש םינותנ ינסחמ סנכ ₪

 .03-9273605 םיטרפל .<רמל

 .03-5811341 :םיטרפל .לירפא שדוחב םייקתי ,סוטטס לש גניסרוסטואא סנכ ₪

 2001 ומ | 2

 גניטייר

 ןושאר םוקמ
 םיירלופופ יכה םירתאה

 (םינוילימב) םישלוגה רפסמ רתאה

800.00 6 
 4 א.ס
 100 0! טסה

 23 !ווסזס 50.0
 20 ק8550071.00חו

 26 1ע005.00חו

 20 וסוחו8ו|.ססחו

 2ו9 0
 1 חו 20.00 ו
 ו 16150806.00ה

 םיעלקה ירוחאמ
 םיירלופופ יכה תושדחה ירתא

 (םינוילימב) םישלוגה רפסמ רתאה

580.00 3 
₪ 0.00 

 2 \טסט(.ססחו

 4 \68(ה8ז.007

 0 80085.007ו

 שדוחה רקס
 םיאומורפ
 ?הכחמ יכה ה/תא טרס הזיאל :הלאש
 1% תועבטה רש
 20% לעבינח
 % רוברה לרפ
 9% םיפשכמה ןבאו רטופ יראה
 % תרזוח הימומה
 9% רדייר םוט
 רתאב ועיבצהש ,םישלוג 5,779 גציימ רקסה

 -8/1-ה דע אוז טיל

 יעיגוינ
 חו 820ח.ס0חו-ב רתויב םירכמנה סעפ-ה
 רוטאידלג 1

 ןמ-סקא 2
 הנושארה הנועה :סונרפוס 3
 תוינש םישישב הציקע 4
 יל
 רבמצד שדוח תוריכמ תא ףקשמ גורידה

 טיקזיב פמיל ,!!השסזפ0 ואה1סז "

 ןוסרק ןלוקניל ,הטנמ דלוקוש תגוע 5 <

 =  םיחישקה םיקסידה
 םמצע תא םימיאתמש

 חוקלה יכרצל
 יל
 הצּפח(ףס.ססחו רתאב רתויב םיירלופופה ןכותה יצורע
 דחפ +/3|| 50706[ |סטוחה| 1

 [סאהו08.00 ה 2
 +8ח00! 3

 דחה \/68(תסז 6ח3חח6| 4

 -0א80075.008 5
 008(05ץ.007 6

 שוא ץסזא !וחוס5 7
 [אוסו!6ע] !סס\.ססחו 8

9 900053 
 ו

 5 חוסטוו6 0
 רבמצד שדוחב תודרוהה תא ףקשמ גורידה

 ם
 רתויב םירכמנה םירוטילקתה
 6וחרט8ו000טח(0סואח.ססחו יפל
 2, או חגו ץסט 68ח'ז 6806 פח 1

 ץיברק ינל ,6768166/ חו!5 2

 לוקספ ,ילרא'צ לש תויכאלמה 3

 דהוידר ,א0 4 4
0000/16 5180050 800 18 01 00 5 

 4/1-ב םייתסהש עובשב תוריכמה תא ףקשמ גורידה

 תונכות
 לש תודרוהה רתאב ,תומח יכה תונכותה
 (ח011ו!65.6000) 41

 תודרוה להנמ ,002ו!!8 1

 החטבא תנכות ,20068/גזז8 2

 ב

 מ

 דרוהל רזע ילכ ,םסואח!ס80 8606/01810ז ם1ט8 5

 1-ב םייתסהש עובשב תודרוהה תא ףקשמ גורידה

 יש י]
 \400665.00חו רתאב םיירלופופ יכה םינוכתמה

 טלסו ודקובא םעטמ םע תובורצ תופדצ 1
 דנרג לד טרבור ,המקי'ג

 ולוב לאינד ,ןיסנרפ אתבס לש ףוע 2

 דיקניק בוב ,יזגוטרופ םי תורפ דיזנ 3
 וייולק םילפלפ םע תידרפס הציב היטרוט 4

 .למרקב םילצב| המדא יחופת ,םיזע תניבג

 יילפ יבוב

 ווגאז08₪ לש םיחישקה םיקסידה לש הרבעהה תוריהמו םיעוציבה ,הקופתה תלוכי רבמצד שדוחב םישופיחה תא ףקשמ גורידה

 .רוחאמ םירחתמה תא םיריאשמ

 .המידק דחא דעצ םיחישקה םיננוכה קוש תא םיליבומ \(/ג אדסה יננוכ

 צסטז 0פ6סהוסז5 8606 8 5ס|טוסה 60 6026 ששווה 606ז-וחסז685וח) 65

 !סז 5זסז8ח6 8ח0 52660. 50 60ח500ז סטז חשש כואחרסה והא" רוע
 דוו6 ומחרסהסושואא /1 40 8חש ופחרסחטו/|גא 80 סק6816 81 8 5סוח 50600 סז

 5,400 זכה, עוטה 8 ז650000ע6 40 08 80 80 68 68ק80וע. 6סחרקו6זוחח 6
 8006, 6 כוהוחרסחס!עוגא ן5 45 זטחפ 8( 7,200 זףכהר 806 |85 8 680801 0 5

 08. או| הז6 חרטוט-כוהוטסז הב 6סהרקהטטו6 עוטה זח6 !81051 31 /100 5ז800870. ץסווז 65005

 פסחו זזסחה םווזגסו6 5סוטטסהפ, וזוופוהח ור !8ז65% 166ההסוססע 8% 8 !רוףחוע 6סחרכ60₪ע6 כחש6 ןכסוח(.

7-2 

"2/8 -- 
 ראב ימשר גיצנ

 .י'ג.רא.יס

 מייעב סקינורטקלא

 10101 דוקימ ,590 ד"ת ,לאימרכ הישעת
 :לצא גישהל | 04-9887588 'סקפ ,04-9887877 (יווק בר)
 04-8813801 :קסאידמ ,08-9291400 :רוטס רטויפמוק ,03-9618310 :יול רומ ,03-9020555 :דיל | | . . | תווק://;;א א.
 ,09-9587843 :רימל ,04-8410286 :דיתע תשר ,04-8212210 :תוער ,09-9563536 :מ"גס 0%

 03-9514587 :םוק-ידימ ,09-7601346 :קוקיפ ,03-9255245 :ןוטלימ ,03-6131111 :ירובייא

 \\\צעשע.חרהא+סז .6סר



 תמרופטלפ לע ססובמ ,א"בחמ לש שדחה לעה-בשחמ ,"רוא"

 םא .לארשיב רתויב קזחה בשחמה אוהו ,56ו לש סזופףיח 0

 לכות ,רתוי רהמ 200 יפ דע ךלש םימושייה תא ץירהל הצור התא

 בושח הזש םדוק חיכוהל ךרטצת ,ןבומכ .וילע הז תא תושעל

 .לארשי לש יגולונכטהו יעדמה דיתעל

 ןונכתל הדעווה-תת ,עדמה דרשמ ןומימב) רלוד ןוילימ יצח הלע אוה

 70 500ייב ונלש ןושארה גיצנה אוהו ,(תואטיסרבינואהו ,בוצקתו

 רפסמ תמסרפתמה ,םלועב םיריהמה םיבשחמה 500 תמישר) "1.1%

 וב שי המ רמאנש ינפל לבא .(ואואוא.וטק500.0ז6 רתאב הנשב םימעפ

 לע-יבשחמ לע םירבד המכ רמול הבוט תונמדזה וז ,דעוימ אוה המלו

 .יללכ ןפואב

 (5טקטוטסמקטוש) "לע-בשחמ" גשומה .הירוטסיה תצק ,לכ םדוק

 סינושארה םיירוטקווה םיבשחמה תעפוה םע ,םיעבשה תונש ףוסב דלונ

 תויגולונכטה תא ופחד םימי םתואב .606 לשו 68 66גז0) לש

 תיקוויש הרטמל דעונ אל שדחה גשומהו ,רוביצ יסחי ישנא אלו ,םינעדמ

 ולאה םיבשחמה :הטושפה הדבועה תא ןייצל ידכ אלא ,תיתימדת וא

 רמול יוארה ןמ .תוחפל דחא לדוג רדסב בושיחה תמצוע תא וציפקה

 4 התייה ,לשמל ,יתדגאה | ₪1 לש הליגר יתלבה בושיחה תמצועש

 דבעממ תיאמ ךרעב .(4א1₪1.005) היינשל הפצ הדוקנ תולועפ ןוילימ

 .זא לש םיגשומב ךרד תציפק לבא ,4 םויטנפ

 תוחמתהה .ידמל םילבגומ ויה לעה-יבשחמ לש םינושארה םימושייה

 רקיעב ,דאמ סירדגומ םימושייל םתוא הדיעוה הפצ הדוקנ יבושיחב

 ,לשמל) םיילקיזיפ םילדומ לש םיחותינ

 ךלהמב .(יניערג וציפ לש הקימניד

 תוכרעמ ולישבה םינומשה תונש

 וסנכנו ,םהלש םירדהמהו הלעפהה

 ,אא₪6 ומכ תוינפי תורבח םג קחשמל

 תוינכות = .ייצאטיהו וסטי'גופ

 םתסינכ תא וזרז תונוש תויתלשממ

 ,תוינקירמאה סיליטה תוכרעמ תורישל

 בור לש אוצייה לבגוה היתובקעב

 .םויה דע ,םוחתב תויגולונכטה

 םימושיי .עיפוהל ולחה ,םייתניב

 תא שמשל ולחה לעה-יבשחמ .םיירחסמ

 תוריתע תונכותהו םינותנה ידסמ

 תורבחו םיקנבה לש םיבושיחה

 ,היצקינומוקלטה קוש | ,חוטיבה

 הפועתה תיישעת ,היגולורואטמה

 .תופורתה תורבח ,ללחהו

 הוה םוחתב ודלונש תויגולונכטה

 םידבעמ יובירמ לחה .בושחמה ימוחת לכל םינשה ךלהמב ולחלח

 םיתרשבו הדובע תונחתב םויה םשוימש ,1\5: תרוטקטיכראב

 פוחש|6 וחוזטסונסח/ומטוזגק!6) 51א12 תורוטקטיכראב הלכו ,םיינוגרא

 ,השעמל .(א[א1א עייע) םיילטניאה םידבעמה לכב תובלושמש (₪

 ראשנש המו ,ללכב םיבשחמל לע-יבשחמ ןיב רורב וק םוחתל םויה השק

 .500-ה תמישר אוה

 ,ךרעב 370-ה םוקמב קר בצינ ,תושעל המ ,שדחה ילארשיה ןאישה

 םיליבומ ,בגא ,םירחא 501 יבשחמ) ומצע ינפב דבוכמ םוקמ הז לבא

 ידבעמ 112 תללוכש 8א1ץ תרוטקטיכרא לע ססובמ "רואי .(הלבטה תא

 אוה .500ק% בצקב הריהמ תשרב םירשוקמ ,400א1112 רדתבנ 5

 ,(001.008) היינשל תולועפ דראילימ 90 לש בושיח תמצוע עיצמ

 ההובג תוריהמב תונוש תומישמ עצבל ,תיטרואית תוחפל ,ול תרשפאמש

 ,תמאב בושח עוריאל האיכ .תעצוממ הדובע תנחתמ רתויו 100 יפ

 לכ יגיצנ לש הפי תוחכונב דבכתה לבא עונצ היה ולש הכונחה סקט

 האצרהב סקטה םתחנ ,שגרנ םימואנ בבס ירחא .םיברועמה םימרוגה

 לש בשחמה יעדמל הקלחמהמ ודלוט ןוויס ריד יפמ תקתרמ

 .ביבא-לת תטיסרבינוא

 אלל פ"ומ יפוגו הימדקאה שומישל הזה בשחמה תא דימעת אייבחמ

 /ו תיעדמ תובישח ילעב ויהי םימושייהש אוה שומישל יאנתה .םולשת

 בשחמ לע ריבס ןמזב םתוא ץירהל תורשפא ןיא יכ חכוישו ,תיגולונכט וא

 הקיּויפ ,ירלוקלומה לודימה ימוחתב םימושיי צירי אוה הלחתה רותב .ליגר

 ימ .דועו ,םיילכלכ םילדומ ,ריווא-גזמ יוזיח ,תרושקת ,קצומ בצמ לש

 תאו תושעל לוכי ,שדחה בשחמה לש ויתורוקמ לע דוע דומלל הצורש

 ילילג יקזש .יאוארא .טו.טסות/טזוטוח/2000/ תבותכב 501 לש רתאב
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 אבה ןטקהרבדה
 םיילטיגידה םייחל םימלשומה םירזעה

 ווד וו --
 | דו 6% | ו

 ללחב םיבשחמ | >>:
 בשחמה ךסמבש לדבהה ₪ . ןיבל ,סריגור קאב לש םיינדיתעה םירויבאה ןיבש והשמ הז

 שדחה םירוטינומה וק ליגר ךסמב קפתסהל לוכי אל ןעוצקמ ; . 806661206 תרבחב .זואהגניטסוו תרצותמ םירטסוטה

 .(חה(טז| 1ובו) פוגהוססהוזסח א[ תרפרופש םע ישיבוצימ לש ,\צונו הפי קר אל הז םורכ תפוצמ הרמוחש הארנכ םינימאמ

 הובג היצולוזרב םיתוויע אלל הנומת הקיפמה תידוחיה השדחה םירצומה תרדס לבא .תיקוויש הניחבמ ןוכנ םג אלא

 .22/"19/"17"םילדגב ,הובג ןונעיר בצקב ' הבש ,השדח הסיפת םג אלא הנוש בוציע קר אל הגיצמ

 6 בשחמ היהי זכרמב .םיגזמתמ בושחמהו רודיבה

 ורבחתי םה .םיקיהבמ סטיגדאגב ףקוי אוהו ,ילנויצנבנוק

 לכל .088 תזכר םצעב איהש ,1.גטחטו>ג6 תועצמאב וילא

 תא ןעטי הכרד ,תדחוימ תבשות היהת םירישכמהמ דחא

 ,תונומת ריבעי - בשחמה םע םינותנ ףילחיו ולש תוללוסה

 1.5-831\\ / |( -580\\ ו 2% | .םירצומה .האלח ןכו ,תומושר ןרכנסי ,הקיזומ יצבק דירוי

 לש לדוגב ישיבוצימ לש םישדחה 60.!1-ד:ז ךסמ ו = == | | ןגנה ,806%61706 /10ח1ו0ז חוטשה גצה םה הנומתבש

 1280 % 1024 דע תויצולוזרב ךמות 18.1" ₪ >> ₪ | טלשו ןופלט לש בוליש אוהש ,1י61ק06 868066-ו ,\1300
 .1024 % 768 דע תויצולוזרב ךמות 15" ו 7 : | שוכרל היהי ןתינ וללה םירוכיבה ירצומ תשולש תא .קוחר

 / / , | | | םיאצמנ םיפסונ םירצומ רסירתכ .םיבורקה םישדוחב רבכ
 .ןונכתב רבכ
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 ! לבזהמ ךתוא איצויש סיטרכה |
 ?אספוקב המ

 בורה .תויורשפא ידמ רתוי ןיא ,בשחמל זראמ תריחבל עיגמ הזשכ

 ?םיצבק וקחמנ ְ ִּי , לע וכלה ,לשמל 18%[ ומכ ,תורבח המכ .רפרפא-'וב אוה עירכמה
 \ ' םג ,ןבומכ ,ןנשי .(!) רוחשב זראמה תא עובצל ומכ םיינכפהמ תונויער

 ?סר ק בשחמה םלוכש דע תובינגמ יכה תמאב ויהש ,תוינועבצה ו\1ג6-ה תואספוק

 / סם וו כג קירבמ וראמ סע 8600 תרבח הנומתל תסנכנ ןאכ .ןויערה תא וקיתעה

 תינוכמ לש המצועו יטנגלא יקלטיא חבטמ רישכמ לש בוציעב ,שטולמו

 ?תבשומ בוש בשחמה / קטחוגטומ 111 עונמ טקשב םעופ םש :זאספוקה ךותב המו .טיורטדמ

 סיטרכו ,4008 לש חפנב קסיד ,ןורכיז 128%18-ב הוולמ ,800 א

 ,ריהמ םדומ םג שי .251 דויצ וא םילבכ-םדומל רבחתהל ןכומ ,תשר
ּ 

 / . קר ותוא גישהל רשפאו ,וגוסמ דיחי אוה םייתניב .שקעתת םא

 \/ 3 ., / 6 3 ] 1 כ ה / .םיינמא םירבדה ינשש חינהל רשפא לבא ,ב"הראב

₪60 6 

 3608 :ןרציה

 51,299 :ריחמה

 ווא .טטסחקט.שסווו :םיטרפל

 הלק עבצאב
 העיצמ ןוסקיראש הריעזה תדלקמה תא ןאכ ונגצה םדוקה ןויליגב

 תינבומש תדלקמב רבודמ םעפה .הלש םיירלולסה םינופלטל רבחל

 ןופלט דחא וראמב בלשמ ,הלורוטומ לש \ .100 .רישכמה ךותל רבכ

 תדלקמה המ ליבשב .האלמ (ואטא'זש תדלקמו ,תינומיז ,0%א1 ירלולס

 ראודה תנכות ;ושגץ-ה ןפדפד ,8א18-ה תכימת ליבשב ו!םצעב

 גויחב םג ךמות רישכמה .םיקחשמהו ,םינופלטה רפס ,ינורטקלאה

 .תמאב אלא יוטיבכ םתס אל ,סיכל סנכנ אוהו ,ילוק

 /\סזסזס!ס 0

 הלורוטומ :ןרציה
 5250 דע :(ב"הרא) ריחמה
 ואו .ומס!טזט[4.שסוה :םיטרפל

 חומה ךותל רשי
 .עבטמ לדוגכ ולדוגש ,500א18 לש תלוביקב ןורכיז ןקתה ךמצעל ןיימד

 תימשר ורכויש ,םּגוְּגְ וש לע םירבדמ ונחנא זאל בוט עמשנ

 לדוגב קיטסלפ זראמ ךותב 50018 - הז לע בושחת .הנשה ךשמהב

 ' המישמה קוידב וז ?הז םע תושעל רשפא םצעב המ לבא ...עבטמ

 שק לע הבשחו הבשיש ,שטוגמ טצוטה לע כגוא]גְ תרבח הליטהש

 ןקתה אוה ושבוגש תונויערה דחא .םיירשפא םישומישל תונויער

 ךרוצ ןיא - המלש תכרעמ וז .הנומתב הארנש המודמה-תואיצמה

 ריחמה) ,ם4גוג1ְּגְע 2וא% הכותל םיסינכמ טושפ ,בשחמל התוא רבחל

 : : םלועל םירבועו ,שארה לע םיביכרמ ,(510-ל 55 ןיב היהי ךרעומה

 רו לג 8 ומכ / --0% -תלת לכהו ,שטניא 50 גצל ךרע תווש תילאוטריוה הגוצתה .רחא

 .ןבומכ ידמימ

 ,סקודמא ,תואטיסרבינוא ,הלשממ ידרשמ ,ל"הצ וו 0
 .להנימל הללכמה ,תוימוקמ תויושר , סגה .- :ןרציה

 עבקנ סרט :ריחמה

 \שאוצ .ץט[גמ.טסחו :םיטרפל

 .הקוזחתה תויעב ןורתפל דרק קי'גמב ורחב םלוכ

 2% 2 .מ"עב םיבשחמ בגור

 לאש[ | \\טצץזסטסט.ססחוה =-!ו8וו: וחס60ז0ש6ש.ססחו 09-7741494 :סקפ 09-7741495 :ןופלט
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 ,םילוקישה ,םיריחמה ,תופסותה ,םירזיבאה ,תונוכתה ,םי

 ה

 המו ,לכקת המ ,ךל םיחיטבמ םה המ - םירחכנה םירצומה

 ינגנ תא גרידו ןגינ ,ןחב ,קדב ןיזגונח6ז תווצ .תונקל יאדכ

 רפסל רזחו ,לארשיב םויה אוצמל רשפאש !\93-ה

 וקה תא ,שממ הלא םימיב ,הצוח \[23-ה ןגנ

 הכירצה ירצומל סוטטסה ילמס ןיב דירפמש קדה

 רתוי בינגמ ,ןמקסידמ רתוי לוז רבכ אוה .םיליגרה

 ןופלטמ סיכל רתוי םיאתמו ,תילטיגיד המלצממ

 ,הזכ םיצור ונלוכ .םירקמהמ קלחב תוחפל .ירלולס

 דחא לכל וב םויה קוחר אלש יאדוול בורק ןכלו

 המו היהי הז ןגנ הזיא לבא .דחא היהי ונתיאמ

 המכו ,דחא םינוקשכ בל םישל יאדכ המל זוב היהי

 ,תויעמשמ-דח תובושת תונעל השק :םצעב הלעי הז

 .תובושחה תומגמה תא ןמסל טלחהב רשפא לבא

 גלזמה הצק לע תוחפל - גיצנ ,ןלהלש הריקסב

 םירצומה תא ,תויגולונכטה תאו םוחתה תא -

 םינגנה רסירת .היינקל םיירקיעה םילוקישה תאו

 ,םיריחמו תונוכת לש בחר חווט םיגיצמ ונחבש

 .םינוש םישומישלו םינוש םישמתשמל םיאתמש

 .תורושה ןיב ךמצע תא שפח

 2001 ץומ

 תוחתפתהה ינוויכ

 או3-ה ינגנ ירוחאמ תירוקמה היצפסנוקה

 לע ןקתה רותב .רועומ אוה קחשמה סשש החינה

 חילצה ,םיענ םיקלח לוטנ ,הקינורטקלאה תרהט

 ,תוירגיס תספוקמ רתוי ןטק תויהל א[83-ה ןגנ

 תלבגמ ,הרואכל .םירורפג תספוקמ םג הנורחאלו

 שורדה יסיסבה חפנה איה זראמה לש רועזמה

 ,תוינזואה עקש ,([כט60018) חונעפה ביכר ןוסחאל

 רבעמה ,הוה טביהב .ןורכיזה סיטרכ לש תבשותהו

 ,פוחה1160וג גוסמ 18% יסיטרכב שומישמ

 ,רתוי םינטקה (א[ט]וו60146[1-ג16) א[א[6 יסיטרכל

 הארנ הבורקה הנשב .םוחתב ירקיעה שודיחה היה

 ,גגואל1ּגע תמגוד) רתוי וליפא םינטק םיביכר םנמא

 ,(ךרעל 4 יפ םילבוקמה םיחפנה תא ץיפקי םגש

 ןיב .תפסונ תוצווכתהל ליבוי הזש חינהל השק לבא

 תוצווכתהה ,םיוסמ חפנל תחתמש םושמ ,ראשה

 :ופתתשה

 : ,לאלצב רחש ,רינ-רב תיונע
 יאגרש ןולא ,ילילג יקוש

 תירקיעה תלעותה .רתוי החונ אל רבכ טושפ ווה

 ןגנה לש תיזיפ היצרגטניאל תורשפאב היהת הלש

 תוינזוא ךותל ,לשמל .רחא ןקתה ךותל ילנויצנבנוקה

 סינגנ לש םימגד הארנ ,הנשה אצת םרטב

 םילודג ןורכיז יחפנ ועיציו ,ירמגל תרחא ואריש

 םא קפסו ,רתוי הברה ולעי םג םה ,ןבומכ .הברהב

 .האבה הנשה עצמא ינפל םיצופנ וכפהי

 -ח ןורכיז לש וריחמ אוה ,ןאכ לודגה רגתאה

 ,טייבהגמ לכל 53-כ לש עצוממה ריחמה - 1%

 יולת) ןגנה ריחממ 25-75% לש ביכרמל םגרותמ

 קווישב יתייעב ותוא ךפוהו ,(ןורכיצה חפנבו ןגנב

 ןורכיזה תומכ תא םצמצל אוה דחא ןורתפ .ינומה

 ללכ-ךרדב איה האצותה .ןגנה תא ליזוהל ידכ

 אוה ינש ןורתפ .לבגומ וב שומישהש ,הכנ רצומ

 היהיש ידכ ,ןורכיזל ביבסמש רצומב רתוי עיקשהל

 האצוהה תא ךופהל ידכ קיפסמ יביטקרטא

 'זגמ ח +

 תא הארנ הריקסה ךשמהב .תעדה לע תלבקתמל

 ןהש יפכ ,םינגנה רופישל ףורמה לש תואצותה

 הנשה יצחב קושב ועיפוהש םירצומב תואטבתמ

 ןורכיזב שמתשהל אוה ישילשה ןורתפה .הנורחאה

 הז .א[ק3 יצבק ןוסחא דבלמ תופסונ תורטמל

 המלצמ ומכ ,םיבלושמ םירצומ ירוחאמ ןויגיהה

 .ךפיהל וא - ןגנ לש תויצקנופ תללוכש תילטיגוד

 רצומ איה תלבקתמה האצותה ,םירקמה בורב

 תחא ףאב תויקימיגל לעמ םמורתמ אלש רקי

 .דימת אל לבא .ולש תויצקנופהמ

 ןורכיז לע ירמגל רתוול איה תיעיברה תורשפאה

 לוכי הז .רחחא ןוסחא יעצמאב שמתשהלו 114%1-ה

 םימשיימש םימגדה לבא ,ריעז יטנגמ קסיד תויהל

 םיכוז אל ןכלו דאמ םירקי הזה ןורתפה תא

 אוה רתוי ירלופופה ןורתפה .הלודג תוירלופופל

 יומד ןגנ אוה לבקתמש המ ;רוטילקת לע ססבתהל

 הז .םיבורצ א[23 ירוטילקתב ךמותש ,ןמ-קסיד

 םיריחמל תודוה רקיעב ,םויה רתויב ץופנ ןורתפה

 ,5100-ה רוזאב סויה םיליחתמ) םייביטקרטאה

 .(רתוי דוע םיבורקה םישדוחב תדרל םייופצו

 ןגנה ללוכ המ
 העמשהה תויורשפא תא לולכי ילנויצנבנוק ןגנ

 יבצמ ,תועוצר ןיב העונתב הטילש ללוכ ,תוטושפה

 ,רדס יפל העמשה) ₪שקטגו תויצקנופו ,םינוש לילצ

 .(יוכו תילמודנר ריש תריחב ,םיוסמ ריש לע הרוח

 םישקמ תליענ לש היצקנופ איה הבושח תפסות

 סינגנ .סיכל ןגנה תא סינכהל תרשפאמש (11016)

 םייביטימירפ וא ,דחוימב םילוז ,דחוימב םיריעז

 קלח לע סירתוומ וליפאו ,ןאכ םירצוע ,דחוימב

 םיפיסומ רתוי םיחלצומה םינגנה .תונוכתהמ

 תלבגומ תויהל הלוכיש (1.6כ) ילזונ שיבג תגוצת

 תויהל וא ,דבלב העוצרה רפסמ תא לולכלו

 ,םירישה תומש לש הגצה רשפאלו רתוי תמכחותמ

 תויצקנופב שומישה לש יוויחו ,םיצבקה לע עדימ

 לע ססבתהל הלוכי רישה םש תגצה .תונושה

 טמרופב הכימת לע וא ,דבלב בוקה םש תאירק

 רישה לעו בוקה לע רדוסמ עדימ ללוכש 34

 .(דועו המיגדה רדת ,רישה םש ,עצבמה םש ללוכ)

 יא םבור תאש) רתוי םימכחותמ םירצומב
 א1ק3-ל תורושקה תויצקנופה ,((ראב גישהל רשפא

 ןיזגמ+

 רישכמ ,הטלקה רישכמ ,=א1 וידרב תובלושמ

 םירצומ םנשי .תילטיגיד המלצמ וא ןמקוו

 ןהשכ ,וללה תויצקנופהמ המכ םיעיצמש םיללכומ

 .ףתושמ ןורכיז תוקלוח

 םיילאוטקא םיראשנ ,וללה םירקמה לכב

 ולאכ רקיעב ,רצומה לש םינוש םייזיפ םינייפאמ

 למשחה תקפסאל םירושקה

 .ולש םיינוציחה

 שומיש ןה תויורשפאה למשחה תקפסאב

 וא (4) עבצא תללוס ,הריעז תימינפ הללוסב

 תוללוס תויהל תולוכי ולא .הקיקד ג תללוס

 רשאכ ,תונעטנ תוללוס וא ,תולכתמ ןיילקלא

 ינוציח ןעטמ תועצמאב עצבתהל הלוכי הניעטה

 םג םנשי .חוכ-קפס תועצמאב רישכמה ךרד וא

 למשח תקפסא םירשפאמש םייאלכ ירוצי

 םיקשמימלו

 תא קודבל וניסינ ,ונלש םינחבמב

 ,םהלש תיעבטה הביבסב םינגנה

 ורכזוהש תונוכתה לכ תא וניסינו

 דועיתה עיצהו ריבסהש המ לכו

 םירצומל ףרוצש

 .תוללוס ןועטל םיעדוי אל לבא ,קפס תועצמאב

 עקשל םאתמ םג שוכרל רשפא םירצומהמ קלח םע

 תוליגר - תוללוסה ייח ךרוא םג .בכרה לש תצמה

 ןמו ;בל וילא םישל יאדכש רבד אוה - תונעטנ וא

 ,תועש רשעל םייתעש ןיב עונל לוכי ןגנב שומישה

 תויהל יושע הז .ןגנה םגדו הללוסה גוסל םאתהב

 - תולודג תואצוהלו ,חומ לובלבל בזכא אל רוקמ

 .תונעטנ ןניא תוללוסהשכ

 םינגנהמ קלח .בושח אוה בשחמל רוביחה אשונ

 וגפו-ה יסיטרכל א193 יצבק ריבעהל םירשפאמ

 רוביחה .תדחוימ הסירע תועצמאב וא ,ןגנה ךרד

 הרבעה בצקב) ירוט קשמימ לע ססבתהל לוכי

 וא (!א18/966) יליבקמ ,(230א00% לש ילמיסקמ

 הרבעהה ןמוב ישעמה לדבהה .(12/1009) 8

 רוביח) עצוממ רישל תוקד 5-כ ןיב תויהל יושע

 רוביח .(058) םיריש רסירתל תוקד 5-כ ןיבל (ירוט

 ןיב) ש58-ל ולש םיעוציבב דאמ בורק יליבקמ

 ,(םמצע ₪1380-ה יסיטרכ לש תולבגמה ללגב ,ראשה

 .תויעב תושעל רתוי הטונ לבא

 בוציעה .שונאה תסדנה איה הנותחתה הרושה

 םג ,םיבושח םירטמרפ םה א[73 ןגנ לש רומיגהו

 ךרואו תודימעה תניחבמ סגו שומישה תוחונ תניחבמ

 ,תונשלו תוקחל תיסחי לק בוציעה תא םא .םייחה

 רוצייה יכילהת לש תוכיאל רבכ רושק רומיגהש ירה

 רתוי ךבוסמו רקי :תורחא םילימב .ןונכתה לשו

 םג - ןכו ,העיגפ ינפמ דימע ,ןימא ,יתוכיא ןגנ רצייל

 סה םא םג ,םינגנה ןיב הז טביהב םילדבהה .הפי

 דאמ םישגרומ םיכפוה ,ןושאר טבמב תוחפ סיטלוב

 .םהב שמתשהל םיליחתמש עגרב

 הליבחב המ
 - רוזבאב םג הזמ הו םילדבנ םינושה םינגנה

 .ףיסוהל רשפאש הזו הליבחה םע עיגמש הז

 וז היהת ,ןבומכ ,רתויב תמלתשמה הליבחה

 ,הליבכ :םיירשפאה םירזיבאה לכ תא לולכתש

 םאתמ ,האישנ קית ,חוכ-קפס ,תונעטנ תוללוס

 .ונחכש םא החילסו ,(הזכ שרדנו םייק םא) 8

 םירחאו ,ירמגל םימוריע םיעיגמ םינגנהמ קלח

 ךרטצת ראשה תא - תופסותהמ קלח םע םיעיגמ

 .דרפנב שוכרל

 םירחובשכ תושעל יאדכש םיפסונ םילוקיש שי

 המ םירידגמשכ לואשל יאדכש תולאשו ,ןגנה תא

 ןגנה תא תונקל ןתינ םאה ,לשמל .קוידב םיצור

 םוקמב (64א18 חיננ) לודג דחא ןורכיז סיטרכ םע

 תורשפאה !(א"כ 32א18 ,דיגנ) םינטק םיינש

 רתוי החונ היהת איהש םושמ ,הפידע הנושארה

 םלועל א[ק3-ה יצבקש םושמו ,תידיתע הבחרהב

 ,ןכל) סיטרכה לש תלוביקה לכ תא םילצנמ אל

 םיריש רתוי ללכ-ךרדב וסנכי ,לודג דחא סיטרכב

 .(םינטק םיסיטרכ ינשב רשאמ

 תויצקנופה ,תונוכתהמ תחא לכ ,ןבומכו

 םינושכ תולגתהל םייושע ,ונרכזהש םירזיבאהו

 .אספוקה תא חתפתש עגרב תבשחש הממ ירמגל

 איה םאה !תטרופמו הרורב 1.60-ה תגוצת םאה

 תמאב רויילוקאה יבצמ םאה זרישה םש תא הגיצמ

 יתוכיא אוה האישנה קית םאה !הזמ הז םינוש

 ,קודבל יאדכ וללה םירבדה לכ תא !ח"'תסכ וא ,חונו

 ,תובושחה תודוקנה תא דדחל הסננ וזה הריקסבו
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 םירוטילקת ינגנ
 רבדה ומכ םויה הארנ \123-ל 6 ןיב בולישה

 סויה ךל תתל לוכי [*ג%ןו ססובמ ןגנ .רתויב ןוכנה

 .(םייתעש רמולכ) הקיזומ לש 12818 רתויה לכל

 64018 לבקל לוכי התא ,תיתועמשמ ךומנ ריחמב

 הכימת םגו ,(ססאוא וא 60₪) בורצ רוטילקת לע

 -בחור םע .(6 .גווט) םיליגר הקיזומ ירוטילקתב

 ןיזאהל רתויב החונה ךרדה וז ,ברוצו ,קיפסמ ספ

 לש תועש רשעל םיקיפסמ 64018 .הקיזומל םויה

 .עצוממ ךרואב םיריש םייתאמל בורק ןהש ,הקיוומ

 .דיקפת קחשמ הידמה ריחמ ,ןבומכו

 תמועל .בשחמל רבחל ךירצ אל 62 ססובמ ןגנ

 ,[.וחש 0טו תאיצי םע עיגי ללכ-ךרדב אוה ,תאז

 פייט וליפא וא) הרבגה תכרעמל רוביח רשפאתש

 תגנעמו הטושפ הבחרה תויהל הלוכי וז .(יתוכיא

 וליפא וא ,ךלש תיתיבה ואירטסה תכרעמל דאמ

 .וטואב פייטל

 בל םישל יאדכ ,הזכ רצומב םירחובשכ

 ירוחאמ .ולש (\חזו 5ווטט\) קוש-יטנאה תייצקנופל

 המידק ארוקש ₪טווטז רתתסמ ,הוה םילימה דמצ

 רבגתתש הקלח הניגנל םיקיפסמ םינותנ ןסחאמו

 ,תיטרואית .(ךלש גניגו'גה יגוליד ומכ) םיעוזעו לע

 ,קוש-יטנא תוינש רתוי חיטבמ רישכמהש לככ

 םירקמה בורב ,תישעמ .רתוי הפיצר היהת הניגנה

 רבגתהל ידכ תוינש רפסממ רתוי לש ₪1וטז שרדנ אל

 קיפסמ סזוי יתוכיא תוחפ רזייל שארו ,תוציפקה לע

 םירצומה לש הצופנ היעב וז .ומצע לשמ תוציפק

 תורמל ,הזה םוחתב רתוי (םילוזהו) םיתוחנה

 הרידנ הכפה העפותה וניארש םינורחאה םימגדבש

 לש רומיגה תמר איה רופיש ןועט ןיידעש המ .ידמל

 רטמרפ התוויח איהו) 60-ה יססובמ םינגנה בור

 םיפסונ םיירשפא םילדבה .(ונקנעהש דוקינב בושח

 הכימתהו ,תכמתנה א[ק3-ה תמיגד תמר ןה

 .לילצה תוכיא לע םיעיפשמש ,!₪וו 0//ג תייצקנופב

 קלחב) תופרוצמה תונכותל םג בל םישל יאדכ

 תונכות לבקת סירחאבו ,םולכ לבקת אל םירקמהמ

 אל .ךלש םיצבקה לש לוהינו דודיק ,הבירצ ,ןוגינל

 הנוכתה לבא .(קיזמ אל יאדווב לבא ,יחרכה

 ,[כ-3 'זגַפ ןקתב הכימתה איה רתויב תישומישה

 שישכ ינויח הז .רישה םש תא גיצהל ןגנל רשפאמש

 .רוטילקתה לע הלאכ 0
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 דוקינהו הניחבה

 םינגנה תא קודבל וניסינ ,ונלש םינחבמב

 תונוכתה לכ תא וניסינו ,םהלש תיעבטה הביבסב

 ףרוצש דועיתה עיצהו ריבסהש המ לכו ורכזוהש

 םינווכתמ ונחנא ,"תיעבטה הביבס"ב .םירצומל

 ונבשח סהב ולאלו ,ןגנ לכל םיינייפואה םישומישל

 תיבב ןיזאהל וניסינ .יוטיב ידיל ואובי ויתונורתיש

 לע העיסנ ןמובו בכרב ,גניגו'ג ,הכילהב ,דרשמבו

 לש רוביחה תויורשפא תא ונקדב .עונפוא

 שומיש ,םיצבקה תרבעה ,בשחמל םירצומה

 .'וכו ,תופרוצמה תונכותב

 םיטביהה לכל סחייתהל וניסינ ,ןויצה תקנעהב

 התייה היגולונכטה לש םושייה תמר .שומישה לש

 ונאבה .דיחיה אל טלחהב לבא ,רתויב בושחה סרוגה

 ,רישכמ לכב תולולכה תויצקנופה ףקיה תא ןובשחב

 שומישה תוחונ ,רומיגה תוכיאו שונאה תסדנה

 שומיש ןמז ומכ םירטמרפ .ףרוצמה דועיתהו

 םגו ,תונכותהו רוזבאה ,לקשמו חפנ ,ילמיסקמ

 תיפוסה הערכהב םימילשמ םימרוג ושמיש ,ריחמה

 תוכיאה תא ללקשמ יפוסה ןויצה .ןאכלו ןאכל

 (9491וָע) תוישומישה םע ,רצומה לש תוינשדחהו

 .ךפסכל תיתימאה הרומתה תא ףקשל הסנמו ,ולש

 שולשב םיצלמומ םירצומ ונרחב ,ףוסבל

 יססובמ סינגנ ,1גא\ יססובמ 1/3 ינגנ :תוירוגטק

 .םייתילכת-בר םינגנו ,ס

 ורטרה ךלמ
 םהל אצי םתס וא ןווכמב השענ הו םא רורב אל

 (000(גצ6ש גתומה תחת ןאכ) קסזחוו8 לש ןגנה לבא ,הככ

 ,םעפ .םינומשה תונשב וילע ובשחש והשמ ומכ הארנ

 ול וקינעה ,ינדיתע הארמ רישכמל תוושל וסינשכ

 ןגנב .תיאקירמא תינוכמ ומכ ,הכל יופיצו עועומ עבצ

 הזשכ דחוימב ,תצק ןשוימ הארנ הז יוושכע א[ ₪3

 ומכ ןיא ,ינש דצמ .(2גזווטטסָע ןונגסב בוציעל ףרטצמ

 123 ןגנל היגלטסונ ןיב בולישה

 "בשוח" תמאב אלא ,הנוש הארנ קר אל אוה

 תניוצמה הנכותה תליבח םע בולישב .תרחא

 תרבעהב החונ הטילש רשפאמ אוה ,וילא תפרוצמש

 תומישר ,₪6ק6ג1 תויורשפא ללוכ) הניגנב ,םיצבקה

 ל
 הטילשו העמשה

 ,(לבארט/סאב לע

 הגוצת קפסמ

 תיסחי | תטרופמ

 . : לע עדימ | ללוכ)

 ש 9 ילנויצקנופ יללכ ןפואבו ,(\בוקה

 ו%ש ירחא לבא ,יביטאוטניא אל .ידמל חונו

 .תולקב וילא םילגרתמ שומיש לש םימי המכ

 ןגנ תנכות ,טווטסשטו ,אוקקשז תללוכ הנכותה תליבח

 םג הנשי .םיצבקב לופיטל הכלשהו-הרירג קשמימו

 תירבע תרבוחו ,תירוקמה תינושל-ברה תרבוחה

 191 תרומתש ,תוער אל תוינזוא םג לבקתו .הריבס

 .תונבומ תוינזוא םע שמש יפקשמב ףילחהל לכות חי'ש

 תדיחיו ,תונה האישנה קית לש תפסותה

 ותוא תוכפוה ,םיסיטרכל (1188) הריהמה הניעטה

 תועיגמ וללה תופסותהש קר לבח .םלשומ טעמכל

 ונייה ,הברה ךכ-לכ תרומת .הברה תולועו ,דרפנב

 !תונעטנ תוללוס ילוא - תצק דוע לבקל םיפידעמ

 אלש ,87504 םגדב ומכ) הנבומ 1158 קשמימ ילוא

 דמחנ הז !ינוציח םאתמב אלו ,(ףראב קוושמ

 ונל הארנ רוחמתה לבא ,ירלודומ הזה רצומהש

 1 .הזמ תוחפ תצקל חצנמ רצומ הכפהש האיגש ומכ

 .ןמקסיד ומכ \פוק אלו טרשנ אל ,די ןועש ומכ לק ,תוירגיס תספוק ומכ ןטק .אבה ילטגידה רבדה אוה זק ןגנ
 .118%1ו 6גז6 - חזתוט גוסמ םיידוחי הידמיטלומ יסיטרכ לע הקיסומ יצבק דירומו וווט/ןוט יבשחמל רבחתמ וווק3 ןגנ
 !םניחבו רתויב ההובגה תוכיאב ,טנרטניאהמ תורישי הקיסומ דירוהל לכות ךכ

 התא םירישכמה ראש םע .םיפלחתמ הידמיטלומ יסיטרכ בטקואל קר לבא ,וזוק3 ינגנ רפסמ םירכמנ לארשיב
 ,הקיסומ לש העש טילקהל לוכי התא בטקוא םע קר .השדח הקיסומ טילקתש ינפל תטלקהש המ לכ תא קוחמל ץלאנ
 !קסיד ינימב ומכ שממ ,הקיסומ לש בחר ףסוא ךמצעל רוציל לכות ךכ .וילע טילקהלו שדח סינכהל ,סיטרכה תא איצוהל

3 (7001) 261006 
 *אא*א*

 מ"מ 20א1 10870 :תודימ

 הו (תוללוס אלל) סרג 170 :לקשעמ

 אואו6 יסיטרכל "1גגןו יצירח 2 :ןורכיז

 תירוט ,מ"ימ 35 תוינזוא :תואיצי

 4 תוללוס 2 ,חוכ קפס :חוכ תקפסא

 תועש 10 :שווניש ןמז

 \\וחשטואא תוביבסל תניוצמ תיניינק הנכות :תונכות

 13608 ,סקוניל ,9א/0

 תוינזוא ,הליבכ ,קפס ,תוללוס :תופסות

 191) שמש יפקשמב תובלושמ תווינזוא :ילנויצפוא

 | 058 תסירע ,(ח"ש 82) האישנ קית ,(ח"ש

 וב (ח"ש 336) םיסיטרכל

 64 וא 32 ,16 לש הידמיטלומ יסיטרכ לע הקיזומ לש העשכ דע טילקהל ןתינ בטקוא לש ווק םע
 !הגמ 256 לש הידמיטלומ יסיטרכ םע תועש עבראל עיגי הטלקהה ןמו ,דואמ בורקה דיתעב .הגמ
 ןודעומ עצמאב ומכ שיגרהל ךל תונתונו תמלשומ הרוצב דנואסה תא ךל תושיגמ תינופואירטס תוינזוא
 .סובוטוא תנחתב בשת םא םג ,הליל
 :תללוכ רתויב תמלתשמה הליבחה - בטקוא לש זוו3
 לש יתימא ןמוב הסיחדו וווק3 יצבק תדרוהל תמדקתמ הנכות ,ילאריס רוביח לבכ ,רתוי וא [6וט
 4000 60-ו ואגע יצבק

 וא דס 2
 וא 16/32/6418 תואסריגל ח"'ש 679/889/1273:ריחמה

 03-9291616 ,51א[ :קוושמ/ןאובי

 /+ ₪ ] דד /

 ופה (םטמוופש וטום
 ןיזגמ זח +



 .ךורא שומיש ןמא ,הבוט הנכות ,דימע ,חונ :1

 ,םירקי םהו דרפנב םיעיגמ םירזיבאה ,רקי

 .תונעטנ אל תוללוסה

 .העטומ רוחמתה ,ןוכנ רצומה שק

 ונירוחאמ דיתעה

 ול ינדיתע בשחנ היה יאדוובש רצומ דוע והז

 בוציעה ,וישכעל ןוכנ .רתוי םדקומ קושל עיגה

 שממ אל ,(םיפסונ שי) םוינימולאה ןווגו רופאה

 .קפסמ אוהש תויצקנופה אל םג .ונתוא וליפה

 .לקשמבו םידמימב םה ולש םיקהבומה תונורתיה

 המכ ,(1016) םישקמ תליענל תורשפא םג ול שי

 -רפוס רותפכ + רזיילוקא יבצמ העברא) לילצ יגוס

 רוביחה םגו ,ןגנב שומישה .86ק6גו תויורשפאו ,(סאב

 \/ןטאוטא!גוטו תנכות םג .ידמל םיטושפ ,בשחמל

 .הנוכנ הריחב איה תפרוצמה

 אל הבהא םע לבא ,ותוא ונבהאש תמאב

 %18\16 סע עיגמ אוה .תלוכמב םינוק

 אלל ,דבלב ןורכי\

 תורמל) חוכ-קפס ל

 הסינכ | שיש 7

 םעו ,(המיאתמ וב

 -אל = תוללוס | 9
 ונלוכי .תונעטנ * אא |

 לע םג רבדל \ \

 הגוצתה

 אלש ,היינעה

 לע םיטרפ תללוכ

 טרפ ןגנתמה רישה

 אל הז לבא .ולש רפסמל

 ,דמחנ ןגנ הז .םיריש השימחל םוקמ שישכ הנשמ

 ,ןורכיז ,קפס לש תפסות ילב קוחר עיגי אל אוה לבא

 .ינויגה ריחמו

/- 9 9 
70 
=" 

 מיימ 71א56א18.8 :תודוו

 (תוללוס אלל) םרג 0

 ןורכיז יצירח 2 ,א[א[6 סיטרכב 1618 :ןורכי

 מ"מ 35 תוינווא ,תיליבקמ צ

 חוכ קפס ,(תונעטנ אל) גג /ג תוללוס 2

 2001 ץופ | 4

 תועש 6

 תיניינק הנכות ,א[טפוש\[גו6]\ 108600א

 (דבלב \\/וחשסואא 9א)

 תוללוס ,תוינזוא ,האישנ תעוצר

 (לייסלוא ,ןשקוא-טנ ,הלאווב) חיש 9

 סח|ות6 תשר :;

 .הבוט לילצ תוכיא ,שומישל חונ ,יטקפמוק

 אל תוללוסה ,קפס ןיא ,ןורכיז ידמ טעמ

 .תלבגומ הגוצת ,תונעטנ

 .לבגומ לבא דמחנ

 ןעונפואה לש ודודי
 היא דוע ומכ הארנ אוה ןושאר טבמב <>

 ילוא םיאתמ ,6-8ןוטטא םע 60%10 >> 2

 סיאצומ ינש טבמב .ריעצה סייגתמל | הו

 ואירטסהמ רתוי םירכומש םידושח םירותפּכ המכ

 :םלועב בינגמ יכה עוצעצה והז ,ישילש טבמב .ךלש

 .\[ק3 ןגנמש ןועש

 ול שי ;םישרמ הארנ אל אוה ריינה לע ,ןוכנ

 לש העש יצח ישוקב הזש ,דבלב ןורכיו 28

 בור תא רסח אוהש ןבומכו .הבוט תוכיאב הקיזומ

 ולש הניעטה תדיחי ,םירחאה םינגנה לש םיעוצעצה

 אל םיצבק תרבעהל הנכותהו תבצועמו הנטק אל

 תונכות ןיאש ךכ לע רבדל אלש ,שומישל החונ

 שומיש ירחא לבא .ןכטטטשומפ רא [5הטס6והש ,ו51קסוחש

 םירבדה לע הבשח ו8ו0-ש הנקסמל ונעגה ךשוממ

 סנמא רשפא .םיקימיגה לע אל ,רתוי םיבושחה

 128א0ק% דע לש לוק תמיגדב םיריש וילא ןועטל

 םיריש ההזמ אוה .הלועמ לילצה תוכיא לבא ,דבלב

 ,דבאל לקש ,םירחא סיריעז םינגנל דוגינבו .תירבעב

 שומישל חונ אוה .דיה קרפל דומצ ראשנ ןועש-ןגנה

 תיעבט דאמ הרוצב

 לע הביכרב וליפאו ,הלקו

 קפיס אוה עונפוא

 ךות םג הטילשל לק ראשנו ,הלעמו הריבס העמשה

 וליפא .(...ליגר רחש הככ) רעיש תרמסמ העיסנ ידכ

 .ולש םירקבב טולשל תועירפמ אל הביכרה תופפכ

 תסינכל וכרדו ,והשמ םשוגמ ןעטמל רבחתמ ןועשה

 הללוסה תא תנעוט םג הדיחיה .בשחמה לש (158-ה

 הללוס התוא .תופוצר הניגנ תועש 4-ל הקיפסמש

 תויצקנופה לכ םע עיגמש ןועשה תא הליעפמ םג

 הללוסהשכ םג .ררועמו רפוטס ,העש ,םוי ,ךיראת לש

 ךשמל העשה תא גיצהל ךישמי ןועשה ,ןקורתת

 .םיפסונ םייעובש

 שוגפל היה דמחנ ,קושב תויורזומה לכ לומ

 היצקנופהשכ ,טושפ קשמימ םע חונו רכומ רישכמ

 ריחמה .דאמ הנהמ תפסות תשמשמ א173 ןגנ לש

 אוה ,הזמ ץוח .עגר לכ הווש לבא ,הובג תצק

 .עונפואל םיאתמש דיחיה

 / 4% מ"מ 39549

 \ יס (הללוס ללוכ) םרג 70 :לקועו

 8 הנבומ סיטרכב 8
 סח 00ובמ

 ₪088 ,מ""מ 35 תוינזוא

 תנעטנ תימינפ ןוי-םויתיל תללוס

 תועש 4

 \\'ומסואא 9א-ל תויסיסב

 םאתמ ,תוינזוא ,הליבכ ,הסירע-ןעטמ

 תוינזוא

 םימל דימע ,תראומ הגוצת

 16/3218 תואסריגל ,ח"רש 8

 ("רבגל" תויונחו תורחבומ םינועש תויונחב)

 03-5184646 ,מ"עב גניטקרמ 1 /

 .ןועש םג ,דימע ,דאמ חונ

 הללוס ןורכיז טעמ ,הזר תונכות תליבח ,רקי :דג

 .תיסחי רצק

 | ביהלמ יכה ןועשה ,בינגמ יכה ןגנה :הנותחתה

 סקרוב טרס
 ,ק"מס 1200 עונפוא לש ומש אוה \-א!גא

 טוס היה אוה םאש רמאנ וילע ,ההאמי תרצותמ

 3 ןגנ לש ומש םג הז .לוחכ טרס היה אוה זא

 גג חה +

 8א סצפ-חסוה סזוט6
 (כחְס-81208)

 ב כ יו
 בו

 52א 60-חסא סזוצ6
 ו )

 םוטוזפו שוססס 03%
0-1 

 מ." ע ב ם י'י ב ש ח מ ו: יח
 44425 אבסירפכ .ת.א ,10 םיצורח די
 09-7661516 .סקפ ,09-7661515 .לט
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 ראותב רדהתמש

 רתויב ןטקה ןגנהיי

 אוהו | ."םלועב

 ומכ והשמ - ירורעז ןכא

 .הללוסהו ןורכיזה יסיטרכ ללוכ םירורפג תספוק

 הריקסב (םרג 30) רתויב לקהו ןטקה ןגנה םג אוה

 .םישרמ תמאב אוה הזכש רותבו ,ונלש

 תא עיצמ הזה ןגנה .ריחמ שי םשורל לבא

 אל - רעצה הברמל ,רתויב תויסיסבה תויצקנופה

 עבר ספות םסוילווה רותפכ .רתויב הבוטה הרוצב

 לש ודיצב הרקבה ירותפכ דועב ,ולש םינפה חטשמ

 .םהילע ץוחלל השקש דע ךכ-לכ םינטק רישכמה

 .8ו0ק-ו 71גָע ." ,אוש :הלאכ םירותפכ הברה ןיא

 לילצ יגוס השולש םע ,רויילוקא רותפכ םג שי

 רותפכ דחוימב רסח .םהיניב לידבהל ונישקתהש

 לולצי רישכמב העשב תורקבה תא לרטניש ₪

 ול ןיאו .אווש תוציחלל ףושח ,סיכ הויאל קומע

 .הגוצת לש הרוצ םוש

 ,תחא הליגר 4. תללוס לע לעופ רישכמה

 ותוא תונקל ךירצ לבא קפסב םג שמתשהל רשפאו

 .א"כ 1618 ,ןורכיז יסיטרכ ינש םע עיגמ אוה .דרפנב

 רישכמ תועצמאב סהילא ןועטל ןתינ םירישה תא

 28/2 תדלקמ תסינכל רבחתמש בצועמ הניעט

 .(םינותנ) תיליבקמה הסינכלו (חוכה תקפסאל)

 ט1ֶע \[73 5וגווטמ תנכות תא םג תללוכ הליבחה

 .\103 דודיקו הבירצ ,הניגנ ,אוקקוחט-ל תניוצמה

 רתוי אל לבא) טלחהב הריבס לילצה תוכיא

 .ולש הירוגטקב רתויב לוזה םג אוהו ,(הזמ

 ןגנ ונל המ םשל איה לאשיהל הכירצש הלאשה

 רעזמל מאמה זתויורשפאב ךכ-לכ ינעו ,הזכ ןטק

 שונאה תסדנהב לביח ,ותוא סרס רישכמה תא

 גופסל םינכומ ונייה ונחנא .רומיגה תוכיאבו ולש

 חונ ,דימע רצומ לבקל ליבשב םימרג המכ דוע

 םימגד ץראב וקוושי בורקב .רתוי ילנויצקנופו

 .םיכחמ ונחנא .88 םגד ללוכ ,רצומה לש םיפסונ

 2001 ןומ

 \/ועסה6ס /-חוסא !\\6זס /(\23 ק!סץסז
 א א *

 מיימ 46א53א16 :תודימ

 (תוללוס אלל) סרג 30 :לקשמ

 אואו!6 יסיטרכ ינשב 3218 :ןורכוז

 תיליבקמ ,מיימ 35 תוינזוא :תואיצי

 (תנעטנ אל) 4. תללוס :חוכ תקפסא

 תועש 8 :שומיש ןמז

 \\ומשסואא 9א-ל תיתילכת-בר הנכות ,ט13ֶע :תונכות

 הליבכ ,תוינזוא ,הללוס :תופסות

 (דועו רוסנפ-סקש תשר ,רטנולפב) 5142 :ריחמה

 09-7669311 ,מ"עב וקנוויו :קוושמ/ןאוכי

 .הניגנ תועש 8 ,ןטק ,61גע תנכות :דעב

 שונא תסדנה ,ינוניב רומיג ,תויצקנופ טעמ :דגנ

 .עורג רזיילוקאה ,הבוט אל

 .עבוק אל תמאב לדוגה :הנותחתה הרועה

 םכח הככ ןטק המכ
 ,םיעשתה הקדב ונעמש 2(ו6 שדחה ןגנה לע

 הביס שיש הול החכוה קר וז לבא ,שממ הרקמב

 ידכ התייה הביסה ,ונתתמשל .הרוקש המ לכל

 ליחתיש ינפל עגר ,םוחב וילע ץילמהל לכונש

 רופגניסמ הרבח לש אוה ןגנה .ץראב ולש קווישה

 םירצומה וק תורורב אל תוביסמו ,2וק 1 גוט המשש

 ונלגרוהש המל דוגינב .2 תואב ולוכ ליחתמ הלש

 תרומהמ תוינומלא תורבחמ םיעיגמש םירצומב

 .שממ לש תוכיא רצומב רבודמ םעפה ,קוחרה

 11 לש ךרואב .ןושארה עגרהמ וב ונבהאתה

 הרוגחה לע וא ,סיכ לכל סנכנ הזה רישכמה ,מי'ס

 ךפוה אוהש ךכ-לכ לק אוהו ,דחוימ ספת תרזעב

 הנטק הגוצתה .רדהנ טושפ בוציעה .שגרומ יתלב

 ןםיוות 17 דע) בוקה םש תא תללוכו ,תישומישו

 פיסאבב הטילשל תורשפאו רזיילוקא םג ול שי

 ה יצירח ינשל השיגה .םישקמ תליענ וליפאו

 נה הרוצב השענ 76-ל רוביחהו ,החונ א[או6

 וועז ןקתה אוה 1ג%8-ה םאתמ .וניארש הטושפ

 יבכ ילב ,058-ה תאיציל תורישי רבחתמש

 עלוכ תפרוצמה הנכותה .גונעת טושפ ,תרתוימ

 ועעט/ תרמה/ןוגינל הנכותו םאתמל םירביירד

 וא השוע לבא תשגרמ אל איה .\!ק3 יצבק

 :וללוסהש לבחו ,רתוי לוז אל אוהש לבח .הדובעה

 ונעש המ לכ םה וללה םירבדה ינש .תונעטנ אל

 .םיכרועה תריחב ןיבל וניב

 2ףטוו 0
 +;א***

 מיימ |12א32א23 :תודימ

 (תוללוס אלל) סרג 47 :לקשמ

 אוא!6 יסיטרכל םיצירח 2 :ןורכיז

 ₪88 ,מיימ 35 תוינזוא :תואיצי

 תונעטנ אל) 4.4 /ג תוללוס 2 ,חוכ קפס :חוכ תקפסא

 תועש 6 :שומיש ןמז

 \/ומשסואא 9א/2000 תביבסל תויניינק :תונכות

 -'גאו יסיטרכל 88 םאתמ ,תוללוס ,תוינזוא :תופסות

 -- ----הדדהחה

 .64א18 תואסריגל ח"ש 1 130/930 :'רעושמ ריחמ

 | מ"עב תרושקת טנבא :קווושמ/ןאובי

 וק ,ןטק ,דימע ,הלועמ רומיג ,ןיוצמ בוציע :דעב

 .המישרמ הגוצת ,חונ

 יוללוסה ,החונ אל םיצבקה תרבעהל הנכותה :דגנ

 .תונעטנ אל

 ועבהש הרבחמ חבושמ רצומ :הנותחתה הרושה

 ./183 ןגנ הז המ בוט

 םיבורקה תועובשב לחי ץראב רצומה קוויש +

 םיקסידל הגרע
 גש םג והז .ןרוא ץע אוה "סוחט" = =

 וינגנה תרדס ירוחאמש הרבחה |

 ייכב אוה הזה רצומהש ,'אזטצוט ""לנופא*"

 ה קוח6 הלימה לש תפסונ תועמשמ .הינב

 יהו ,("8'116 קוחחוהפ ו (םט 10166" ע"'ע) 'גורעל"

 ? תודוהל םא .רתוי הזה ןגנל המיאתמ ילוא

 ומ ה +

 תואסמא ץאזאד
 קס66ז4 6

 צ/זא 98, 2000. א6 אד

 וסא זז(
 האטה אד 16 דזסא 0

10 

 ד ל 2 :

 אד

 תמו א

 זאפ וש[ 1. סססא

 תזאטסמת תאזאד
 58-ו/זא 98, 2000. א6. אד

> 00 

 שפפפזמ, אא ,ואא,אזא\אפ]

 אזאפסואפ אטדושסהא ספמפ אזוסא 55

 אסטטז 1. אפדוגאמ אס5פ קסא/גזא

 2-05 ם55. 220, 05

 | טקס:

 אד / אסצ טו[
 / לאבו

 וצסגהאע
 תואטמה עאזאד
 52-ש]א 98, 2000, 6, אד

, 1 90 | 
10 

 5 4 \ \צצא .

 זז
 תזאטמה ץאזאד

 ₪88. ק52-ואזא 98, 2000, אש, אד

 ה'עב ולש
 תותשרל עדימ תחטבאל הרמוחו הנכות העיצמ
 עבצא תעיבע י"ע הצק דויצ לע תתשומה ןוגראה ירתאו

 30816060105-1.ססמה = 27120 קילאיב תירק 2109 .ד.ת = 04-8400539 .סקפ = 04-8400303 .לט - הפיח ץרפמ ,49 היישעתה יצולח ] ,

 ! לעמשמ דח - תואמסס אלל

 .תוספדה ה-ילדוא
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 בורב ידמל יטרדנטס 6-ססובמ ןגנ הז ,תמאה

 יביטקרטאל ותוא ךפוהש המ .ולש תונוכתה

 העיצמש ,3-1₪ דָט ןקתב הכימתה איה ,דחוימב

 גיצהל תילאיווירט אל ךא הטושפה תורשפאה תא

 ידכ יד םצעב הוב .ןגנמ התאש רישה םש תא

 .וירחתמ לעמ הזה ןגנה תא דימעהל

 לבכו קוש-יטנא תייצקנופ .םירבד המכ דוע שי

 וא המידק הליגר העונתל תורשפא ,1.1ה6-[ח

 העונת וא ,העוצר ךותב העונת םג לבא ,הרוחא

 הרשע ץופקל ,רמולכ) תחא-תבב תועוצר רשע לש

 שישכ ינויח טלחהב הזש ,הרוחא וא המידק םיריש

 עברא םג ןנשי .(רוטילקת לע םיריש 200 ךל

 לכ ,דחא ריש לע הרזח) העמשה תויורשפא

 לכמ תוינש 10 - הקירס ,תיארקא הריחב ,םירישה

 סינגנל דוגינבש ,רזיילוקא יבצמ העבראו ,(ריש

 רשפא םגו) םילדבה םהיניב שי תמאב םירחא

 הכימת שיו ,ןיוצמ לילצה .(גצה לע םתוא תוארל

 םג .32060ק% לש תוכיאל דע 03 תומיגדב

 תא ללוכו ,ער אל ףרוצמה תונכותה רוטילקת

 הריחב ןהש ,א63| [טא680א -ו \[טצו6א[גוסה

 .לבח הזו ,האיצמ אל תירבעה תרבוחה .תניוצמ

 דבלב א!23 תועש 3-ל תוקיפסמ ולש תוללוסה

 תוללוסב שמתשהל ךירצ רתויל עיגהל ידכ)

 תייצקנופ םג .(רקי הזו ,תויתוכיא ןיילקלא

 ירוטילקתל דבלב תוינש 3) תלבגומ קוש-יטנאה

 (הזה םוחתב בואכ אשונ) ולש רומיגה לבא .(א[3

 103-ה תכימתו ,םירחתמה לכ לע הלוע קפס אלל

 .חצנמ ףלק איה די

 2001 ומ

 חה מ"מ 13040

 ו (תוללוס אלל) םרג 0

 רוטילקת ססוכמ 0 1.וח6 0

 תוכ קפס ,תונעטנ/תוליגר 4. תוללוס

 תוללוסהו רוטילקתה גוס יפל תועש 5

 863| 1טא6םסא ,א[טפו6\ ב16

 לבכ ,דב קיתרנ ,ןעטמ ,תוללוס ,תוינזוא

 1.1ח6-]ה

 ח"ש 0

 03-5755763 ,מייעב קטזא

 רומיג ,רישה םש תא גיצמ ,תניוצמ הגוצת

 .32000% תומיגד ךמות ,ןיוצמ

 .רקי ,דבלב קוש-יטנא תוינש 3 ,רצק הללוס ןמז

 .תוכיא רצומ

 בכרב ימ ,לגרב ימ
 עיפומש 1ג/7וקטז תיבמ ינשה רצומל דוגינב

 אוה .ילנויצקנופו טושפ םגדב ןאכ רבודמ ,הריקסב

 ןגנ לכ תונייפאמש תויסיסבה תונוכתה תא עיצמ

 הכימת ומכ םילק םירופישב ,60 ססובמ \ןק3

 דע לש המיגד תוכיאבו קוש-יטנא תוינש 50-ב

 תיביטקרטאל הליבחה תא ךפוהש המ .3108 00%

 םאתמה ןיבל ורכזוהש תונוכתה ןיב בולישה אוה

 ,ןושארה - םימאתמ ינשב רבודמ םצעב .בכרל

 גאודו תצמה עקשל רבחתמש ילנויצנבנוק ןקתמ

 שאר םע ימד-תטסק ללוכ ,ינשה .חוכה תקפסאל

 פייטל התוא עקות התא ;פייט לש ךופה האירק

 רבוחמ ןגנה עגר ותואמו (רחא פייט לכ וא) בכרב

 תועיבשל הב שמתשמו ,ולש הרבגהה תכרעמל

 ןיב ךפוה הזה ןגנה - רוציקב .םידדצה לכ ןוצר

 -יטנאה תייצקנופ ובש בלשה םג הז .בכרל ןגנל עגר

 הז תוינש 50) דחוימב תישומיש תכפוה קוש

 תוכיא .(בושח ךפוה הז העיסנה ןמזבו ,הברה

 ידכ הבושח 310א0ק% תמיגד תרשפאמש לילצה

 דבוע הז .פייטל רבעמב תוכיאה ןדבוא לע ןזאל

 שארש ,הבוט תוכיאמ פייט םע קרש תורמל ,ןיוצמ

 דאמ יקנ ולש האירקה

 ועשע ,ותיא ונלייט ,תיבבו דרשמב ותיא ונייה

 .ךרדה לכ ךרואל ןגנל ךישמה אוהו ,ונעסנ ,גניגו'ג

 תונוכת לש טושפ בוליש ובש הפי הרקמ הז

 םוקמ שי .תיתימא תוחונ רשפאמ תופסותו

 ןגנ הז הנותחתה הרושב לבא ,רומיגב רופישל

 .טלחהב ריבס ריחמב יתוכיא

 מיימ \46א 29

 (תוללוס אלל) םרג 0

 1.וח6

 םאתמ ,קפס ,תונעטנ/ תוליגר תוללוס

 בכרב תצמה עקשל

 [ןיילקלא תוללוס םע 6 דע) תועש 4

 1וחט-זח לבכ ,קפס ,תוללוס ,תוינזוא

 (תיצמ + פייטל) בכרל םאתמ

 (ואואוא .ק!סוטז.טס.ו| רטנולפב) חייש 0

 03-5755763 ,טייבהרט

 ךמות ,בכרל םאתמ ,קוש-יטנא תוינש 0

 .לוז ,לק ,310א0 תומיגד

 .רופיש ןועט רומיגה

 .ןגוה ריחמב יטפמיס ןגנ

 תיקיז אוהש ןגנה

 לע הארנ 1866 לש לש 60-ה ססובמ ןגנה

 תומיגדב ךמות אוה .ללכב ער אל רצומ ומכ ריינה

 הוטילקת לע תועוצר 512 דע ,320א00% דע לש

 לע העוצרה םש לש הגצהו קוש-יטנא תוינש 0

 תוללוס ,שומיש תועש 8 דע הזל ףסוה .1.61כ-ה גצ

 'גמ ח +

 עמ דרה

 ןידרוג רובב ץיבומרבא

 םלועב הליבומה הרבחה - פרוש
 תו וישכע ךל הויבמ 1 תייגולוכטב
 תודחו תוכיוז לעב םדקתמה ךסמה
 םרותה יטקפמוק בוציעו םימיהדמ
 .תבצועמו המיע) ,החו) הדובע תביבסל
 הקאח הירק הנשיש וחיכוה םיבר םירקחמ
 וז הדוקנב .םיליגרה 61 -ה יכסממ
 הוציבהש הפיקמ הבישח פרוזש התשע
 160 -ה יכסמ לש תילמינימ הנירקל
 תוליבומה תורבחל םויה דוע ופרטצה
 תיליעה יכסמב תושמתשמ רבכש לוצרשיב
 .קדה .נדבהב ושיגרתו פרווש לש

 4800-60-60-50 :לצלצ ף0ו) עדימל

/ 6 

 ור[
 מ"עב וקלאר ונכט



0 

 יביטקרטא ריחמו ,תונעטנ 7*

 גרבתמ היה אוהו ,דחוימב

 .ונלש הלבטה שארב

 רצומה אל הזש איה הרצה

 ונלביקש ןגנה לע .ונלביקש

 אוהו ,1ג0ח םשה ללכב עיפומ =

 .לשמל .קוש-יטנא תוינש 45 קר עיצמ

 רתוי וא תוחפ רבודמש הארנ יללכ ןפואבש תורמל

 וניחבה ןיעה ידח .רחא םשב קר ,רצומה ותואב

 סשה ימולע םינגנה ןיב עיתפמה ןוימידב רבכ

 םינשמ סה .קושל הנורחאה הנשה יצחב ועיגהש

 ללוכ) יויפה ןוימידה לבא ,תיקיז ומכ עבצו םש

 וניסינ אל .םתוהז תא ריגסמ (סונימ ינוניבה רומיגה

 רוזאב םש יא ,םרוקמ רחא תוקחתהל וליפא

 ותואב םתסה ןמ ,ימישילש-םסלועה םימודמדה

 תותשרמ תחאב שדח ןגנ רחמ הארת םא לבא .לעפמ

 חיש 800-900 לש ריחמה גתל תחתמ שפח ,קווישה

 .קוידב ןגנ ותוא ךל םיעיצמ אל םא קודבו ,רתויו

 םישדוחב ונדי תחת ורבעש "תויקיו"ה לכמ

 בטימכ) רתויב לוזה אוה הזה ןגנה ,םינורחאה

 תרכומש ,רטנולפ תנווקמה תונחה לש  תרוסמה

 ךורא הללוס ןמז םג ול שי .(שטווווהט0ווע-כ םתוא

 םילדבההו תויוקדהמ ךתוא בוזע וא .תועש 8 לש

 ,רתויב לוזה 62-ה ןגנ תא הצור התא םא .םיינכטה

 ,[.וטח לע ךל ,תצק דועו תויסיסבה תונוכתה םע

 .אבה עובשב ול וארקי אלש ךיא וא 6

 ןוסח (\ק38.60 ק!סץסז
 +*א **

 מיימ 145א 130828 :תודימ

 (תוללוס אלל) םרג 250 :לקשמ

 1.וח6 01 :תואיצו

 קפס ,תונעטנ/תוליגר תוללוס :חוכ תקפסא

 תועש 8 :שומיש ןמז

 האישנ קית ,קפס ,תוללוס ,תוינזוא :תופסות

 (רטנולפ) 5111 :ריחמה

 םיבשחמ ףייל :קוושמ/ןאובי

 .יביטקרטא ריחמ ,תיסחי ךורא שומיש ןמּ :דעב

 .עורג רומיג :דגנ

 .שיש לוז יכה :הנותחתה הרושה

 ?001ףןומ

 הכמב םירופיצ שולש
 תוחפ תצקו המלצמ רתוי תצק אוה הוה ןגנה

 הכמב םירופיצ שולש גורהל הטילחה 53וווצטחש .ןגנ

 רצומ ,סועווהגא35 3 איה האצותהו ,תחא

 \\טס תמלצמ ,תילטיגיד המלצמ וכותב בלשמש

 וללה תויצקנופה שולשמ תחא ףא ,יופצכ ./1ק3 ןגנו

 םירצומב תועיגמ ויה הילא המרל העיגמ הניא

 לש ןטנטקה ילטיגידה גצב שמתשמ ןגנה .םידרפנ

 שמתשמל יסיסב עדימ ריבעהל המלצמה

 חונ וניא ,םירותפכ םתוא לע ססובמש ,קשמימהו

 יתילכת בר רישכמב רבודמש הדבועה .דחוימב

 .הללוסה לש שולקה הייח ךרוא לע םג העיפשמ

 ,רתוי תדקמתמ המלצמה םע העיגמה הנכותה

 תדרוהמ לחה ,תילטיגידה המלצמב ,ןבומכ

 הנומת דוביעל תונכות לש הרוש ךרד תונומתה

 לו

 תויצמינא תריצי ,תוידמימ-תלת תונומת תריצי)

 םיבושח םיאשונל תוסחייתהה .(תוימרונפ תונומתו

 ,רישכמל םיריש תניעט ומכ ,הרושהמ ₪173 ןגנב

 .[5ו<-ה טירפת לש םיירטוזאה םיילושל םיקחדנ

 .8א[₪ חפנב 5ווח1/160ו סיטרכ םע עיגמ רישכמה

 המלצמה םע זשארב ריש ךל עקתנש הז תא ריכמ

 וא .שדח ריש םוי לכ ךל קבדיי 5גוחצטַפ לש

 תונמוא יבבוחל רתוי דעוימ .םיינש םומיסקמ

 .הקיזומ יבבוחלמ תילאוזיוה םוליצה

 50חו5טהַפ סוף 0א35 3
 +ץ***

 מיימ 36א65א92 :תודימ

 (תוללוס אלל) סרג 120 :לקשמ

 8א18 חפנב 5וג8)11/160 סיטרכ :ןורכיז

 00%1-ל תורשפא ,058 ,8/ ,תוינזוא :תואיצי

 החוה
 םירפסה רכ רע

 םיבטחמ-סוקופ לט תוחוקלה ןודעומ - בארה סוקופל םימשרנל

 30/4/01 דעו דלרוו טנרטניא תכורעתב

 (דחוימ לבכ ךירצ)

 קפס ,תונעטנ 4.4 תוללוס גוז :הוכ תקפסא

 העשמ רתוי אל :שומיש ןמז

 .\/וחטטואפ 9א/2000 תוביבסל יניינק רצומ :הנכות

 תונומתב לופיטב רקיעב קזח

 ,האישנ קית ,\\שט תמלצמל דנטס :תופסות

 דמימ-תלת יפקשמ ,תוללוס ,תוינזוא

 קפס ,00%1 תסינכ ךרד רוביחל לבכ :ילנויצפוא

 8-128%18 חפנב 5ווגז1/166ג יסיטרכ ,חוכ

 חיש 1320 :ריחמה

 03-5376787 ,מייעב היבמולוק :אוביי/קוויש

 .דחאב ןגנו ,וצטט תמלצמ ,סליטס :דעב

 ,חונ אל קשמימ ,תוריהמב תולכתמ תוללוס :דגנ

 .ןגנכ לבגומ

 הווש תחא הנומתש בשוחש ימל :הנותחתה הרוועה

 .םיוות ףלא

 המלצמ םצעב וז
 תא לולכל ונטלחהש ינפל תצק ונטבלתה

 אל אוה ,רבד לש ופוסב .הריקסב הוה רצומה

 ריתעו םישרמ אוה .א13 ןגנ רותב ידמ םישרמ

 םג רשפאמ אוה .תילטיגיד המלצמ רותב תונוכת

 תספוקמ הברהב לודג אל אוהו ,ואדיו םוליצ

 .והשמ אל - ונרמא רבכ ,ןגנ רותב קר .תוירגיס

 ושדע :גלזמה הצק לע זוזה המלצמב שי המ זא

 מיימ 35-ל הליבקמ) 5טקטז ₪86 ט]והסה

 ,טיב 24 עבצ קמועב סליטס םוליצ תרשפאמש

 צטקטז 660 תכימת םע ,לסקיפ-הגמ 4.3 דע

 יטמוטוא סוקופ םג שי .מ"ס 6 לש ילמינימ סוקופו

 יטמוטוא סוליצ בצמ ,קוחר-טלשו רמייט ,ורקאמו

 .תדלוהה םויל תדחוימ הבטה

 - ככול[ 3אויא | 4
 רפסל ₪ 19-ב תואיצמה תלגע %

 םועריהל ןתינ

 וה יש

 תכורעתב
 דלרוו טנרטניא
 ,א"תב הכורעתה ינגב

2-1 
 (היאופ) 2 םלואב

 תוינופלט תונמזהל דקומ
 ו יארשא יסיטרכ תועצמאב

 ₪₪ה גוכטק תלכבקו וא

 עוע/שע.100115.6200.1! :טנרטניאה רתא
 100₪562100₪5.60.1] :ינורטקלא ראוד
 ם3-57555ו3 :םקב .52ום8 ,ג"ר אמ3 ד"ח

 ימומ



 םינייפאמה לכב טולשל רשפא ובש ינדי בצמו

 1.00 גצ םגו .תויעוצקמ תומלצממ םירכומה

 תינועבצ ץוטצוטו תגוצת םע ,שטניא 1.8 לדוגב

 -ל ואדיו לש תוינש 80 דע םלצל רשפא .תניוצמ

 לכ .(ונומ) וידוא תעוצר ללוכ (320א240) .ג]

 תפנב 54171160: סיטרכל םינסחואמ ,ליינה

 ,(6418 דע םיחפנב םיסיטרכ שוכרל ןתינ) 8

 תועצמאב ואדיו רישכמ/בשחמל הרבעהל םינתינו

 ףסוא רועל היהי הוה בלשב .ג/% וא ₪58 לבכ

 םילכ המכ דבלמש ,טלחהב האנה תונכותה

 ,'וכו ,םי-\וטשז ,םיצבקה תרבעהל םייסיסב

 תאו ,סטוס(דותוט 4 861 186808 תא םג ללוכ

 ידמל ביבח הנכות רצומ 40006 4611656

 .תונומת לש תיסיסב הכירעו ןוקית ,לוהינל

 תונעטנ /\// תוללוס יתשב תשמתשמ המלצמה

 .(א18) דירדייה-לקינ וא םוימדק-לקינ גוסמ

 ,סויזנגמ-םוינימולא תגוסגס יושע ןדועמה זראמה

 .דאמ הפי ,םג לבא ,קר אל אוהו

 ןסחאל רשפא ,ןכ 1א123-ה םע תאו לכב המו

 זא רבחתמ קוחר-טלשהו ,סיטרכה לע ותוא םג

 אל וז .וב טולשל רשפאמו תויטנגלא תוינזואל

 ער אל הז 16א18 .הזה רצומב עיקשהל הביסה

 רבודמשכ יניצר אל לבא ,1786 תונומתל

 ףסכ הברה ךכ-לכ םיאיצומשכ ,ינש דצמ .הקיזומב

 תא םג התיא לבקל דמחנ ,תילטיגיד המלצמ לע

 .הבוט תוכיאב ,בגא ,תונומתה .וזה היצקנופה

 .טנרטניא רתאב בולישל המיא תמ תוכיאב ואדיוה

 ןויצה תא לביק הזה רצומה ,הנותחתה הרושב

 .ןגנ רותב אל ,המלצמ רותב הובגה

 ואדיו ,(לסקיפ-הגמ 4.3) סליטס

 103 ןגנ ,(320א240)

 מיימ 85א71%28.5 :תודיז

 (תוללוס אלל) םרג 155 :לקושמ

 (תוינזוא) קוחר-טלש ,1158 ,// :תואיצו

 קפס ,תונעטנ תוללוס תקפסא

 קחשמה תדימ יפ-לע הנתשמ :ווומיש מ

 תונושה תויצקנופב

 0006 ,(כטוטאךו6 4 661 10%8600א :תרנכונ

 ע6/א1ג0-ל ,דועו .גסוגש65 6

 לבכ ,ןעטמ ,תוללוס ,קוחר-טלש ,תוינזוא 1

 האישנ תעוצר ,ג/צ

 תוללוס ,םיחפנ ןווגמב ןורכיז יסיטרכ

 50411/16648 סאתמ ,ךורא שומישל תודחוימ

 6 םאתמ ,ןורכיז יסיטרכ ארוק ,3.5 טקסידל

 דועו ,46

 תויונחבו םיבשחמה תויונחב ,5800-מ לחה :ריחומ)

 תורחבומה םוליצה

 מ"עב ינועמש תצובק

 .תילטיגיד המלצמכ החונו תונוכת תריתע

 .ןגנכ תלבגומו ,שומישל טעמ תכבוסמ ,הלוו אל

 .\/[ק3 ןגנל םג תעדויש תרדהנ המלצמ :הגו וש

 זא'גה ןלילח
 לכ !םיללכושמ םינגנ ללכב ךירצ ימ = =<

 תא ךופהל אוה 103 ירוחאמ ןויערה

 .ףוקש והשמל ךרוצ התאש הקיזומה = "לוו

 ילב ,תרציימ םיקסידה תמירעש ןגאלבה לכ ילב

 תכרעמ ילב ,םיטילקתה תונחל הכילה לש החרטה

 םאו .ילמיטפוא דנואסל עיגהל הסנמש תיתצלפמ

 אוה 1ג/7וקטז זא םינומהל הפוקש הקיזומ הז 3

 ומכ הארנ אוה ,תישאר .הפוקתה לש רוטסיזנרטה

 טלקמ וב בלושמ ,תינש .ןטק רתוי תצק ,רוטסיזנרט

 תורצוימה תורצל ןיזאהל לכותש תנמ לע ,א1

 תורשפאו ןופורקימ םג ול שי .ףרה אלל ונצראב

 ןיייתלב (תומושר 500 דע) םינופלט רפס ,הטלקה

 המלצמ ותיא העיגמו (טטו!ו אח :זעלב וא דיינ יתלב)

 \צ

 ל

 ם |
| 8 

 ה |
0 

 פוסודא< |
 סהאפהג

 וילא רבחל רשפאש (דבלב סרג 37) הריעו תילטיגיד

 תונומת 105 דע םלצל רשפא) םיצורשכ קתנל וא

 .(640א480 ,תוינוניב

 ןגנמ אוה ותוא רישה יטרפ תא גיצהל עדוי ןגנה

 ןוצר עיבשמ לילצ ול שיו ןטק ילטיגיד גצ יבג-לע

 םלוא ,קור ,פופ) תונוש תויצרוגיפנוק 7-ב טלחהב

 ןתינו ןורכיז 6418 םע עיגמ אוה .('וכו תועפוה

 [6/32₪18 םע 51/1608 סיטרכ ול ףיסוהל

 .היצנטופב הקיזומ לש יצחו העש לכה-ךס - םיפסונ

 .ןגנה םע הלאכ םיסיטרכ לבקמ אל התא ,ןבומכ

 תצק קשמימ םע הנכות איה תאז לכב לבקתש המ

 רורגל הז התיא תושעל הצרתש המ לכ אליממ .ןשוימ

 ורפסמ המכ ילוא ףיסוהלו ןגנה לא קסידהמ םיריש

 קשמימ תועצמאב השענ בשחמל רוביחה .ןופלט

 4/\/\ תוללוס גוז תועצמאב לעפומ ןגנה .יליבקמ

 ולוא תאז .ינוציח חוכ קפסל רבחתהל לוכי וניאו

 9 לכ תוללוס ףילחהל שי - ולש תירקיעה היעבה

 רצומב רבודמ ,לכה-ךסב .רקי תויהל לולע הזו ,תועש

 ונלוכי אלשכ ונרעטצה תמאבש ,דאמ םישרמ

 ח + .האבה הסריגב .ישימח בכוכ ול קינעהל

 מ"מ 18906

 (תוללוס אלל) סרג 6

 5וחג1/16018 ירח + ימינפ 8

 תיליבקמ ,מיימ 35 תוינזוא :תו

 44. תוללוס גוז :הוכ תקפס

 תועש 9 :שומיש

 המלצמ ,תוינזוא ,תוללוס

 ןליטרכ ,058-יליבקמ םאתמ

 ו

 חיש 1890 :ריחמה

 03-5755763 ,טייב-הרט :קווומ/ןאובי

 ברה יכה ,דאמ לק ,ןטק ,שומישל דאמ חונ :דעב

 .תויצקנופ

 ואצוהל ךופהל הלולע תוללוסה תשיכרו ,רקי

 .המצע ינפב

 .\[23-ה ןדיע לש רוטסיזנרטה

 יאנביר רָּב ןמואב

 קבחל יתרמג אל דוע ינא
 היה הלחתהב .דבל יל האב אל וזה הרכהה .תויחלו שיגרהלו תוארלו חומשלו דוקרלו בוהאלו קשנלו

 .םלועב דיחפמו ער יכה רבדה יל עמשנ הו דשה ןטרס יל שיש יל ורמאשכ .תודידב הברה התיהו ךשוחו דחפ קר

 ,ורבדת ,עשתמ תחאל ורשקתת - תורחא םישנל דיגהל הצור ינא ,הז תא יתרבעש ירחא ,סויה

 .רוזעל תוצור ןהו .ןכתיא רבדל תוצור ןהו הז תא ורבעש םישנ ןאכ שי .ובישקת ,ורפסת ,וכבת

 03-5666737 :תומורתל | 1-800-363-400 :ירשקתת קר ,רבדל ימ סע שי
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 רע וו

 םדובכל .חרקה תא רובשל םיסנמ םלוכו ,םישדח םישלוג הברה ועיגה ,םתנשיש ךמזב

 (םתחכש חטב יכ ,םכדובכל םצעבו)

 ופ

 םינוכדעה ,בייהראב תואישנל ינתחדקה \ורימב

 רוג תא ורצע תשרב תויפלקה לש םיפטושה

 ךוסחל ךכו) ותורטפתה לע ידמ סדקומ וירכהלמ

 תא וכיז םה .(הכובמ לש תועובש רפסמ ומצעל

 (תוחפל ,תינמז) תונימא לש םתוחב טנרטניא

 המבה וכרמ לא התוא וליבוה - רתוי בושחו

 םיטנדוטס ןיב תושתכתה תריּז דוע אל .תירוביצה

 אישנל אל םא םג) ץוחנ עדימ רוקמ אלא ,םינונח

 ןימוה םירטסניימה ,ףוס ףוס .לכל ןימזו (רחבנה

 .טיידל טנרטניא תא

 םישלוגה ןוילימ 133-ש הז ,סילכת רמוא הזש המ

 םיאלמ םיסובוטואל ןנוכתהל םיכירצ םימייקה

 ...קוידב עיגהל םירומאש ,םינרקס םירייתב

 ,םיקיתווהו םישדחה םישמתשמה דובכל .וישכע

 המ לכ םכל רפסיש ,יתיבפלא םיחנומ ןולימ

 ריכויו (םישדח םתא סא) תעדל םיכירצ םתאש

 .(םיקיתוו םתא םא) םתחכשש המ לכ תא םכל

 .ךייחל וחכשת לא

 תונמל ןקיתווה תא ענכשל םיסנמ םילותק רפסמ

 אוה םידמעומה דחא .טנרטניא לע הנוממכ שודק

 2001ןומ

 ול יאדכ המל ,גנינפ ןוש הז ימ :םלשה ןולסה תוחיש ןוקיסקל

 םימדוקה םיקרפה ריצקת :טנרטניא

 דו סו וווש \שו הבתכה לע ססובמ

 זאצפתאמצ םתזתמ-

 םיפבק ףותיש

 רטספאנו גנינפ ןוש ,רבד לש ופוסב

 םיילוש תורעהמ רתוי אלכ רכזיהל םילולע

 אל ,2000 תנש לש תיתימאה הכיפהמל

 םוידמ לע םירשבמה םיחילש רשאמ רתוי

 רטספאנ .םיצבק ףותיש ארקנה שדח

 שומישמ םישלוגה תא ררחשל החילצה

 תא הפקע איה .שופיח יעונמב דירטמ

 תיטנגלאו הטושפ הטיש הרציו תשרה

 יריתע םיחישק םיקסיד לש םינוילימ רבחל

 תא הרזיב םג איה .הזל הז תורישי וו

 הצפהל תינכפהמ הטיש הקישהו הטילשה

 גוס לכל התוא םשייל רשפאש ,תינומה

 המ ,תורפס ,םיטרס ,תונכות - ץבוק

 ונלוכ תא הכפה םג רטספאנ .וצרתש

 םאה .םיצבק ףותיש לש ןויערל םירוכמ

 םלשל ךרטצנש ירחא םג םירוכמ ראשינ

 .ולגתו םירבוחמ וראשית ?הז ליבשב

 ,15-ה האמהמ ידרפס רמוכ ,ודאלגר ורדפ ןאס

 תומוקמ ינשל עיגהל לגוסמ היהש וילע רמאנש

 :רופיסל ביגה גולואית .ןפדפד ומכ .ןמוה ותואב

 ואדיוב קחו =

 דוע שיו תשרה לש ימשרה שודקל תונמל ןקיתווה הצור ימ תא ,"המווא" םיארוק תוקונית המכל ,רו

 ו וא[ וגא אווז א[

 !הז תא השעת אל תילותקה היסנכהש עודמ"

 לש וא ."םיהולא לש ותנתמ ירה איה טנרטניא

 .רוג לא

 ירלופופ יכה רמזה היה ,ןוכיתב ובהא םירומה

 םירחאה לכמ רתוי עיפוה ומשש הז ,רמולכ) תשרב

 ,תמאה .(סינושה םילטרופה לש שופיחה תומישרב

 הנשה !טנרטניא לש תונרתחל הרק המ .ונצחלנ

 ןיטרמ .תוכבל וא קוחצל םא םיעדוי אל ונחנא

 ךלמ ספת ומוקמ תא לבא ,לאל הדות ,ץוחב

 רחבמ עיצמ ולש רישעה דענמה .םנימא ,םיזירבמה

 ,םכתריחבל םייבופומוהו םינגוזימ םיריש לש

 ולש ןורחאה םובלאהש הביסה ילוא ואש תורמלו

 לכל .גניק אוה טנרטניאב ,םידעצמב דריו הלע

 םירתאה תא ילוא שי תושפוטמה םינבה תוקהל

 ויזגמ ח +

 דאמ בוט םיעדוי םש םלוכ לבא ,םיבינגמ יכה

 שדחה ערה דליה םע ךבתסהל םהל יאדכ אלש

 .תשרה לש

 ןכתסי אל םייחב אוה ,םנימאל דובכה לכ םע

 העציב ינטירבש ומכ יתימדת קאלפ-קילפב

 רכמ הלש ןושארה טילקתהַש ירחא .תולילקב

 ינטירב ,הקותמו המימת הלותב רותב התוא

 תורענ לש ןרדח תוריק לע קר אל המצע האצמ

 םירבג לש םיתורשה ירדחב םג אלא ,תוריעצ

 התייה הבוגתה םא שחנל השק .הברהב סירגובמ

 ןיזגמ ה

 וא תנמושמ תונ"צחי תכרעמ לש הקרבה

 םויב לבא ,סריפס תרבגה לש םישעוג םינומרוהה

 יסרפ סקט ךלהמב ,הלש 18-ה תדלוהה

 םגו) הרוע תא הלישה ,\[1/ לש םיפילקואדיוה

 רפסמ .רוהט ודיבילל הכפהו (הידגבמ רכינ קלח

 לכ לע תולוע תשרב סריפס רחא שופיחה תושקב

 ןווגמ הלש להקהש ללגב םג ילוא ,רחא יטירבלס

 :סריפס 'בג ,האבה הכורב :היהי אלש ךיא ...ךכ-לכ

 .השדחה טנרטניאה תכלמ תא ,תוכוב
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 .(תרגסמ האר) תואישנל ץורימה ע''ע

 ,1999 לש תוריכמה דעצמ אישב דמע רבכש ירחא

 ותקהלו הנטנס סולרק לש 5וטוווגוו| םובלאה

 ירחא .2000 תנש לש םחה קסידל םג ךפהו ךישמה

 !ותוא תונקל וקיספיש המל ,בוט הז םא ,לכה

 הלאמ ,םינטק םג ילואו) םילודג םידלי הברה

 (יארשא סיטרכ םהל שישו םליגל םיחתופמש

 יעיברה רפסה ,שאה עיבגו רטופ יראה תא ופטח

 65 2001ףץומ



 היסטנפה תרדסב

 ייק י"ג לש

 לכמ ,גנילור

 תשרה | תויונח

 תונווקמ ה

 צא .גמגשט.60ה,)

 ,(ש אא .טח.6טהו

 ,אצישכ | דיימ

 הכירכה תרודהמב ןיידע אוהשכ

 יתימאה םלועב הנוש אל בצמה .השקה

 תוכחל ךירצ ןאכש תורמל ,לארשיב וא)

 .(םוגרתל

 -יאש םיטרס ינש

 :סהידעלב | רשפא

 דאמה סוטמה תתיחנ

 טרסבש תיתרגש אל

 ןוילימ 2.1-מ רתויל התכו 405 רצקה

 ןוטרס .ו!וומ.שטמ רתאב תויפצ

 1.'| אוה רתויב ירלופופה היצמינאה

 םיפוצ ןוילימ 2.3 איבהש ,?וזחק

 טרסה ,בגא) והט0וגוהק.טסוו רתאל

 .(עונלוקל ךרדב

 הקדב םוקלט שיטירב תרבחש ןמוב

 החמש איה ,םינשי םיטנטפ ימושיר

 -ב רשוא) 1980 תנשמ טנטפ אוצמל

 קניל-רפייהה תא וב המשרש ,(9

 - םינימאמ אל םתא סא דבל וקדבת)

 ילב .(בייהראב 4,873,662 רפסמ טנטפ

 תורשעל הרבתה העידוה ,ססהל

 תכירעל | תונכותל | חותיפ-תורבח

 עיגהש ,א01. קנעה תרבחל םגו ,[1דא1.
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 גנינפ ןוש

 ,וווק3 תפלחהל תישפוח הנכות ,רטספאנ העיפוה םוקמ םושמ וליאכ

 לע המתחשכ ,רתוי רחואמ .יביטרופרוק-יטנאה יל-ץופקה למסל הכפהו

 לע םג טלוש ,ראשה ןיבש ,46 ןאמסלטרב ינמרגה הידמה קנע םע הקסיע

 תא ומקיע םישנא הברה ,םלועב הלדוגב תיעיברה םיטילקתה תרבח 6

 רטספאנ דסיימ ,גנינפ ןושל בוש םלועה תא הדקימ וזה הקסיעה .ףאה

 .(םיצבק ףותיש תרגסמה האר) םיצבק ףותיש תייגולונכטל ךלהמ רטסופו

 ,םינומהל הקיזומה תא ריזחיש דוה ןיבורה רותב עיפוה המלש הנשש ירחא

 גוסהמ יאנג תולימב ואלמ 5ומפחטסו.ססח-ב םימורופה .דגובל םואתפ ךפה

 עגר וכח ,םיחכפתמהמ םתא םא .םינדגוב םיבוהאל ללכ-ךרדב רומשה

 .ןולחה ךרד הזה ןיזגמה תא םיקרוז םתאש ינפל

 גנינפ תא תוארל ונתוא החירכמ וזה תקולחמב היונשה הקסיעה אקווד

 ימ הזש ונל דיגהל הסינ אוה ןמזה לכ םצעבש ןיבהלו) תמאב אוהש יִמ רותב

 קפסז-!0-ספפז בושחמ הבש הרוצה יבגל ןוזחו הנבה םע טושפ תנכתמ :(אוהש

 םיבער םיאנותיעו הקיזומ יבבוח ,תוללכמ ידימלת ,תאז לכבו .םישנא רבחל לוכי

 ול השעש יביסמ ןייפמקב וחתפו ,הצר גנינפש הממ םלעתהל ופידעה פוקסל

 ,הרטנמ ומכ טעמכ ,ימצע םוסרפל בריס אוה .דגנתהל הסינ גנינפ .היצזילאדיא

 ינאשכ קר חמש תמאב ינא" :ןונגסב והשמ התיה תונושארה ויתורהצהמ תחאו

 ומכ אל .דחוימב יסקס טפשמ אל ."םירבד תונבל רדהנ הז .הנכותה לע דבוע

 דראילימ לש היישעת סינכהל :השעש המ תא תושעל דמוע אוהש םלועל דיגהל

 למסל ךופהלו ינחור ןיינקל תויוכז לע תוברת תמחלמ ליחתהל ,והובו והותל רלוד

 וכפה םה םג) סטייג ליב ומכ וליפאו סייק ביטס ומכ טעמכ עודי ,בשחמה רודל

 .(וספת םהלש תואצמההש ירחא קר םירכומ

 גנינפ .רטספאנ ךותל רלוד ןוילימ 50 התריע ןאמסלטרב לש הקסיעה

 :םניחב הקיזומ רשאמ הברהב ובילל הבורק הרטמ םתועצמאב גישהל ןנכת

 קר אוה .ןונח לכ ומכו .רבעמו אבה בלשל טפז-וס-סספז לש טפסנוקה תחקל

 וננובתישו תויצלוקפסב קוסעלמ וענמי םישמתשמש בושח" :ותוא וניביש הצור

 רימת רטספאנ" .ונל רמא ,"תחתפתמ תכרעמה רציכ םיבורקה םישדוחב

 .טפשמב דספהה ינפל ,ןבומכ ,רמאנ הז ."רטספאנ היהת

 והשימ םא - וגאדת לא .םלשל ןמזה

 .םכל עידונ ,םלשי

> 
 תשר תומלצמ ביצה ידווש ןותיע

 ורתאיש םישלוגל .רעיב תוילטיגיד

 תיטבה ,וילע וחוודיו ₪16) ןושיד

 םימעטמו ירט ןושיד קייטס ןותיעה

 ותואמ היהי קייטסה םאה .םיפסונ

 .החותפ הלאשה זןושידה

 הא 1
 תרחמה סוי ךשמבו תוריחבה לילב

 (!ןכ ,הקירמא לע םירבדמ ונחנא)

 ה/רבח לע ץלמהו (112 הרש ,114 לבוי) 03-6965552 םייונמה תקלחמל ןפלט :רבח איבמ רח
 !הלרגהל םיסנכנ םכינש - םימתוח איה/אוה םא .םייונמה תליהקל ףרטצהל ה/יושעש

 !יזגמ ₪ +

 וגיגח
 וועגח4 תרצות שטניא 19 יגצ 2

 םימתוחל הקינעמ מ"עב מ.יס.ר תרבח .םישדח םיאישל העיגמ ןיזגמח61 לע המיתחה תגיגח שדוחה

 םיכרוע תריחבו םיסרפב וכז //ע4ז₪8 'גצ .לארשיב תגציימ איה התוא ,/קעאזח48 תרצות שטניא 19 יגצ 2

 .יביטקרטא ריחמו הנומת תוכיא לש ןפוד אצוי בולישל תודוה ,הפוריאבו ב"הראב תיעוצקמה תונותיעב

 .ץראב הנורחאל וארנש רתויב םיבוטה םיגצב היכז תא וגגחי ןיזגמח6+ לע םימתוח ינש שדוחה

 תפסונ הנשב המיתחה תפוקת תא וכיראיש ןיזגמח6+ לש םיקיתו םייונמ םג הלרגהב םיפתתשמ
 .114+112 תוחולש 03-6965552 :המשרהו םיטרפל .ק0 !\ָחַוחַ-ל ףסונ יונמ ושכרי וא
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 וקילקה םיינרופיצ יססוכ םישלוג לש איש ירפסמ

 םירתאב םימישרתו תופמ לע

 העברא הרפס אא .גמ6חשואצ.טסומ-1 תראה שטס

 םויה ,רבמבונב ינימשב םינוש םירקבמ ןוילימ

 ןוילימ 5 "קר" ונמנ ומצע תוריחבה םויב) ירחאש

 ,שתמ.טסה

 .(םירקבמ

 לבא ,ולש סיבורקבהמ תוחפ בוט ילוא היה טרסה

 גישה ןיידע םוטנאפה תמיא :םיבכוכה תמחלמ

 תוריכמה ידעצמב ןושארה םוקמה תא תולקב

 טז טז%.טטחה ,וטע טסה ,ווה?0ח.טסומה תויונחב

 ,ןוסנייצהמ ליהנרות סיוורטו הקיסיג

 םע תודלויה ףגאמ התיבה ורוח ,סונק

 5000 ךס-לע קיצ סעו שדח קונית

 6 ירחא ולביק ףסכה תא .רלוד

 507 םשה תא םנבל קינעהל וטילחהש

 סיאטבמ) [טאזוג ירשפא יתלבה

 קחרתהל ול יאדכש ךכ ,"המויא"

 תוביתה ישאר אוה סשה .(לארשימ

 לש תיתרתחמה הקיזומה ןויכרא לש

 סאקול-ןליד המויא | .טנרטניאה

 ג"יק השולש לש לקשמב דלונ ליהנרות

 לש לועה תא בישחהל ילב ,םרג 825-ו

 םינוירבל ומש תא ריבסהל ךרוצה

 רתאל סנכהל וסנת םא .וייח לכ ךשמב

 תוחפל שיש ולגת ,ימשרה תורחתה
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 הטשפ הרבחהשו הזה םשה םע תוקונית הרשע

 ווא .טתוא.6סמו/880 .לגרה תא

 תוריכמה תרבח ,העצה חולשל קיפסה ןטשהש ינפל

 להנתהש זרכמה תא הרצע 683 .טסומ תויבמופה

 אל :הריגסל הביסה .ידנק חרזא לש ושפנ רובע

 .םייק ןכא טירפהש חיכוהל תורשפא התיה

 ןוילימ 71.5 וקחיש םירקבמ ןוילימ 5.3-מ רתוו

 זהמל .קטשט.טסוו רתאב רקופואדיו לש םיקחשמ

 ול םתא ,ונ ,רקופ !םינטק םידלי םתא ,המ

 !רקופ :םיניבמ

 ה ...,רתא
 ע6(א60 6000הץ

 .תוירחא רסח רומוה

 בשחל ךירצ אל רבכש .וקחמנ םינשיה םיקוחהש .לשכיהל הלוכי אל טנרטניאה תלכלכש ונל ורמא

 תרבח לכ טעמכש תורמל ,ןבומכ .ררופתה הז ,הקשהה תוביסמ לכ ןיב ךרדב והשפיא לבא .םיחוור

 רשאמ רתוי בוט תאז חיכומש רתא ןיא .תחרופ המצע תשרה ,תרחא וא וז הרוצב העגפנ טנרטניא

 ןונגסבו ,יטסינוכית םש םע .םוק-טוד תורבח לש ןתוקסרתה טוטרשל שדקומה  ,וטסאטטססחוק8חע.ססחו

 26 ןב ,ןלפק פיליפ ,דסיימה לש רכיהה ןמיס קפס אלל - 'ד התכב דימלתל םיאתמש דיאל חמש הביתכ

 .חיוורהל הסנמ אל אוה .תולוז תורכזמ המכ רכומ אוה .דחוימב ץוחנ תוריש םוש קפסמ אל רתאה -

 תאז השועו ,תשרה תיישעת לש לגרה תוטישפ תאו םירוטיפה תא דעתמ אוה ?השוע אוה קוידב המ זא

 תוטטומתה יבגל תוינושאר תוכרעה ץיפהל ידכ תועומש לע ךמתסמ בורל ,תידיברומ האנהבו ףא-תרחנב

 רתאב .ערפי אל דחא ףאש קתע תובוח םירבוצ םידבוכמ םיל"כנמ הזיא תולגל ידכ וא םוק-טוד תורבח

 לש רטליפב םתוא ריבעמו ,םיצפונמ תומולח לש רודו תולשוכ תופיאש לש הפוקת דכול ןלפק ,ולש

 ןוילימ 51 רטספאנל שי השדח העדוהל דע

 םע תוללכמ ידימלת ,םתסה ןמ ,םבור .םישמתשמ

 םיבשחמ תוקלחמ ,עיתפמב אל .ביצקת תויעב

 םא .הנכותה תא םירחהל וצלאנ םיבר םיסופמקב

 ושעתש המלו) םויה דע הנממ םתטלמנ והשכיא

 רתאמ םניחב הנכותה תא דירוהל רשפא ,(זהו תא

 .םייתניב .חְקאוטז.טסומ

 ,יזר'ג רינ ,דליפנודהמ בייקמ קולו טראב סירכ

 םמצעל ןממל ךרד ואצמש ןוכית ירגוב ינש םה

 ה. הי 77--
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 רתאה תא וקישה םה .הטיסרבינואה תא

 ךופהל סנוצר תא וב ומסריפו ,טוזו8המווואט.טסומ

 תוסח תחת םינושארה הללכמה ידימלתיל

 ,שבלי דמצה ,דומיל רכש רובע ."תיביטרופרוק

 םירצומה תא םסרפי השעמלו שמתשי ,לכאי

 תורבח רפסמ .וב ךומתתש הרבחה לש םיגתומהו

 .ןיינע ועיבה רבכ םוק-טוד

 תא התביכ ,הילגנאמ רב תלהנמ ,סקנרפ המ'ג

 רתאב שולגל המייסש ירחא הלש בשחמה

 וינפשכ האלפתהו ,קור יבכוכ לש לבא תועדומל

 .ךסמה לע ועיפוה ןייבוק טרוק חונמה רקורה לש

 ייל ירזע" ןנחתמ ,רזח טרוק ,רתוי רחואמ עובש

 טרוק ,הרתענש ירחא ."קתומ ,הקישנ ינתיי שקבמו

 ."בוט תקשנמ תא ,מממה" :רמאו ,הצורמ היה

 ,םיסוריומ בשחמה תא תוקנל התסינ סקנרפ

 םג לבא ,רזח אל אוה זאמ .שרוג ןכא טרוקו

 .דובעל קיספה בשחמה

 ןיבהל רשפא ,ךפכפה תוינמ קוש לש הנש ירח א
 תיבמ | 5וטטאאתוגו| תנכות אקווד ודמ
 רתויב תירלופופה הנכותה איה גוחופט.שז גחו90 600
 ענכתשהל םיצור םתא םא .?םא ירישכ . מל

 ןיזגמ חו "זגמ ₪ +

 ןויסינ עובשל הנכותה תא דירוהל רשפא ,םכמצעב

 .א(סטאאחוגז1.טסומ רתאב

 יתיצרו ,אחוגלסח.טסוח לש תוינמ האמ יל שי"

 שי קוידב המ יל דיגהל לוכי התא םא תעדל

 ל"כנמ ,סוזב ף'גל התנפוהש הלאש - "ויל

 לש "ןוקיליסה קמעב הגספ"ב ,גחאלסה
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 - | ה
 ירוטסיההו ןושארה ןווקמה ןויארה ךלהמב

 לע טלתשהל רקאה חילצה ,ןוטנילק ליב לש

 הרהצהה .טא'צה תא חריאש [86-ה ץורע

 :התייה ,אישנה דיקפתב ,ולש הנושארה

 היפרגונרופ רתוי תוארל חמש יתייה ,תישיא"

 ."טנרטניאב

 ה צה
 תא הרואכל תצרש ,20 ןב יניפ רבג

 עשפ"ה לע תשרב ןכמ רחאל ראפתה ,ויבא

 קסידהמ האיצוה הרטשמה .ולש "םלשומה

 ךותמ םילילפמ םידומע 75 ולש חתישקה

 ראוד לשו טא'צ ירדח לש םילוקוטורפ

 .ינורטקלא

 9 2001\רמ



 = | האהה| =
 היה ולש בורקבה לבא ,רבמצד ינפל אצי אל טרסה

 ומשרנ תויפצ ןוילימ 1.7 ,לירפאל יעיבשב .קיפסמ

 תרובח :תועבטה רש לש רצקה ןומידקה תבוטל

 ,עובש ירחא .וסזשס[וווטזוחפא.חטו רתאב תעבטה

 ,רבמבונ תליחתבו ,ןוילימ 6.6-ל הלע הזה רפסמה

 ולּולות לא סלועל .ןוילימ האמה תא רבע רבכ אוה

 .תונלבס ירסחו םיבהלנ היוטנפ ידהואב

 2001ץומ | 0

 תגוצתב םישלוג ןוילימ ינשמ רתוי ופצ יאמב 18-ב

 \וטוסחוא'% 5טשוש לש הינשה תיתנשה הנפואה

 .ז08668%1.טסמו תבותכב ץג]וטס! טשטחוא לש רתאב

 דחוימ והשמ שפחל ידכ קר ואב םלוכש רורבו

 .םמצע ליבשב

 היה ב"הרא תואישנל ידמ דומצה ברקה
 םג אלא ,הקירמא לש הנשה עוריא קר אל

 ורבחתה םישמתשמש ןמזב .טנרטניא לש

 ידכ וא) תולוקה תדונת תא קודבל ידכ

 תרובעת הרבש ,(טא'צ ירדחב טפטפל

 לבא .וסרק םיבר םירתא .םיאיש תשרה

 ירוחאמ קחוש טנרטניא לש יזכרמה דיקפתה

 .תוריחבה ליל לש המרדהמ קלחכ ,םיעלקה

 תוביבסב הדירולפל ורשקתה םינרדש

 = שוב םע רבדל ידכ ,רקובב םייתש העשה
 = טעמ .תחמשמה העדוהה תא ול רוסמלו

 = רתוול דמע רוג לאש ינפל עגר ,ןכמ רחאל

 רתאהש ול ועידוה ,יבמופב ותודמעומ לע

 תא גיצהש ,הדירולפ לש הנידמה ריכזמ לש

 עתפל הארמ ,יתימא ןמזב תולוקה ןיינמ

 לש תוידיימה .דאמ דומצ ךפוה ץורימהש

 רותיובש הכובמה תא רוגל הכסח תשרה

 אלה תובהלתהה ירחאו ,ידמ םדקומ

 -  רבכ ונחנא - היזיוולטה תושדח לש תנכדועמ
 .ונמאהש ומכ ןהל ןימאנ אל םלועל

 שוב ,רוג ,ךכ-רחאש תועגושמה תועשב
 ןוחבל ידכ םיבשחמ ביבס ופסאתה םהירזועו

 -  םהידעצ תא ןנכתלו ינכדעה תולוקה ןיינמ תא

. 
 תא החיטבה טנרטניא ,הזה עוריאב .םיאבה

 םג אלא ,םירטסניימב קר אל המוקמ

 .הירוטסיהב

 ו!יזגמ ח +

 ה%צע יואש

 ו תי ופול
 יתיב עונלוק תכרעמב הכווה אוה ,הנויצ-סנמ 465 תרבח להנמ ,ןילוגרמ ריאמ

 רבגמ ,לטיגיד-יבלוד טלקמ תללוכ תכרעמה .ביבא לתמ ןייזיד ואירטס תנתמ

 רדח תא ךופהל ידכ ךירצש המ לכ - יבחרמ לוק תריציל םילוקמרו יצורע-בר

 .יטרפ עונלוק םלואל היזיוולטה

 תא םג קפסמ ,ההובג תוכיאב יתיב ואידיוו לוק תוכרעמל וכרמ ,ןייזיד ואירטס
 המולפ יגצו םינרקמ ,ךסמ יבחר םיגצ .יתיבה עונלוקה לש םיילאוזיוה םיביכרמה

 ואירטס לש תומגדהה םלואב ןילוגרמ ריאמל קנעוה סרפה .םיכילומ םינרצי לש

 .ביבא לתב 211 הדוהי-ןב 'חרב ןייויד

 ₪5 6 | א שש 1 ו הה ריקיו ןייזיד ואיריטס ל''כנמ ימזל יבא ידיימ יתיב עונלוק / תכרעמב הכוזה ,ןילוגרמ ריאמ :(ןימיל לאמשמ) הנומתב
 .הידמ.מוק תרבח גיצנ ןילש

 ינש ןיזגמ ח + לע םימתוחה ןיב
 /7ע888 תרצות םייתוכיא בשחמ יגצ <

 .הוקת-חתפמ .מייס.ר תרבח תנתמ
 03-6965552 ןופלטב וא 47 ימעב םיטרפ
 .112/118 תוחולש



 ןימה תפקתומנ תא השקבב ולבק

 ןיא ,אל .ץראה-רודכ לע יטובור

 םינווכתמ אל םהו ,םיבור ם

 חתפתה דציכ ,טובור הז המ .בחרמב
 = ונילע עודמו ,הקיטובורה עדמ =

 .היה וליאכ טובורה \ ע לכתסהל
 ךיאו ?תיגולוקא תכרעממ קלח =

 .תיטובור תלוגנרת םיענכשמ לזאזעל
 / ?שיבכה תא תוצחל

 רינ-רב תימע

 טובורה לש ינרדומה ןויערה

 תיחנומ תדיינ הנוכמ - %

 תיאמצעו תיטנגילטניא ,בשחמ ּי

 הלימה .האמה תישארב עיפוה -

 תיכיצה הפשהמ החוקל "יטובוריי

 הדובע" וא "'ךרפ תדובע"  השוריפו

 תועמשמב הב ןושארה שומישה .י'הייפכב 8

 לש (1921) א.ש.8 הזחמב השענ תינרדומה 0"

 ןעדמ גיצמ אוה .קפא'צ לראק יכ'צה יאזחמה

 םיטלתשמש ,םיטובור ,םדא תויומד תונוכמ איצממש

 דעו זאמ .ישונאה ןימה דיתע תא םינכסמו ץראה רודכ לע

 בקע) רקיעב וא ,םג ישומישכ טובורה הלגתה ונימי

 .סיטובור :הרופאטמכ ,(םייגולונכט םיצוליא

 לש למסכ וא םייאמ למסכ תופילח םיעיפומ

 .םיללוכ םירכומ םירוכזא .יגולונכט גושגש

 ינמרגה יאמבה לש "סילופורטמיי תא

 "םיבכוכה תמחלמ" תא ,גנאל ץירפ

 עדמ תורפס ןבומכו ,סאקול לש

 ואשונב תדקמתמה הפנע ינוידב

 .בומיסא לש וירפס תרדס ומכ

 .הנכותו ו תו הרמוח ירצומ פע קייודמו יננדע עדימל רתויב ןמיהמה ריו רוקחה

1 

, 

 .03-6965552 ןופלטב םייונמ .םינותיעהו םירפסה תויונח לכב גיוהל

 ושדח טונוב רוטילקח ללוב



 1-ה ירקחמ לע ,םיעבשהו םישישה תונש

 ,םיינושארה ךא םיישעמה ןהיבשחמ לעו ןהלש

 תישעמ תיטקרפ תלוכיל הקיטובורה תא ואיבה

 תואיצמהמ קחרה ראשנ ןוזחה לבא ,יהשלכ

 תונורחאה םינשה 20-ב .תמדרתל עלקנ םוחתהו

 תיתבשחמ ךרד תציפק הקיטובורה התשע

 סויה םיאור ונא היתוריפ תאש ,תיגולונכטו

 םצעב הפיאמ .תינומה הכירצל םירוכיב ירצומב

 !הוה ןויערה עיגה

 הירוטסיה-הרפ

 תלוגנרתהו הציכה

 םיקיתעה םיעדמהמ דחא איה הקיטובורה

 ,היהתש לככ ההומת ,וז הרהצה .הביבסב רתויב

 הדרפה עצבל ןתינ אל :תחא הטושפ הביסמ הנוכנ

 הירוטסיההו טובורה לש הירוטסיהה ןיב הרורב

 תא םדאה חתיפ וב עגרהמ .ללכב הנוכמה לש

 :טובורה לא האלה בשח רבכ הנושארה הנוכמה

 רתוי רחואמ בלשבו ,תיאמצע הנוכמ

 אלל המצע תוחוכב תלעופה ,תיטנגילטניא

 ולצינש ,חמק תונחט ולא ויה תישארב .תוברעתה

 .ןהלש היגרנאה רוקמכ חורה תא וא םימ יגלפ

 ,תיתיישעתה הכפהמה תפוקתב ,רתוי רחואמ

 תונוכמב ךרוצה תא רוטיקה עונמ תאצמה הלידגה

 התוליעפ תא תורקבמה ,רוטיק תסוו ומכ ,תוטושפ

 .תרחא תבכרומ הנוכמ לש

 תתמרזה לע חקפמ (הנומתה האר) רוטיקה תסוו

 תאו הלועפ .ותאצוהו הרעבה דוד ךותל ריווא

 :[-000036% ("טמוויט]-ה ןורקיע תועצמאב תעצובמ

 תסווה .הלועפ ןמזתל תנמ לע בושמב שומיש

 ריצל םיציפקב תורבוחמ תולוקשמ גוזמ בכרומ

 חוכה ,בבותסמ ריצהשכ .עונמה בבוסמ ותוא

 .וזמ וז קחרתהל תולוקשמה תא ףחוד ילגופרטנצה

 םימותסשה תא ולא תולוקשמל םותרנ םא

 לככש ךכ ,םידודל ריווא תסנכה לע םיארחאה

 ,םירגסנ םימותסשה וזמ וז תוקוחר תולוקשמהש

 -ה ןורקיע תא ןייפאמה םסקה לגעמ תא לבקנ

 ידמ יטיא אוהשכ ץיאי עונמה :"טטשטגט\ (טח1ו]

 תוכה תדירי בקע וחתפי םימותסשה)

 םימותסשה) ידמ ריהמ אוהשכ טאי ,(ילגופרטנצה

 ,העובק תוריהמל רבד לש ופוסב ףאשיו ,(ורגסיי

 הרוטרפמטה תא בציימ טטסומרתש ומכ שממ

 ותוא לע דבוע טטסומרתה) תינוכמב וא תיבב

 .(שממ ןורקיע

 םישישה תונש

 (םישיבכ תוצחל דבלמ) לכה תעדוי תלוגנרתה

 דבלמ לכה םיבשחמה ויה םישישה תונשב

 בשחמה יעדמ תוחתפתהל עירפה אל הז .םידיינ

 ןויערה .תוכחל הצלאנ הקיטובורה לבא ,םמצע

 השיח יעצמא לעב דיינ בשחמכ טובור לש

 לבא ,ירסוב ןיידע היה הביבסל ביגהל תורשפאו

 הנוכמ דובעת ךיא ומכ תובושח תולאש ולעוה

 ולחה .טובורה לצא םלועה גצויי ךיא וא ,וזכש

 ךרוצה רצונ ליבקמב .םינושאר תונויסינ ךרעיהל

 חוקיפ אלל תונוכמ ,היישעתל תויטובור תונוכמב

 ךרוצה .הלודג תוליעיו תונקיידב רצייל ועדיש םדא

 טובורה ,([א[א[/ א תא 1961 תנשב דילוה הזה

 לש ןושאר רוד םלועל אב ךכ .ןושארה יתיישעתה

 רצייל תועדויש תויטטס קנע תונוכמ :םיטובור

 ןניאו ,תויאופר תונחבא וא הקינורטקלא ,תוינוכמ

 .סוקמ םושל ןפואו םינפ םושב תווז

 -ה לדומ לע וססבתה וללה תוכרעמה לכ

 תכרעמ ."החמומ תכרעמ" וא אקטוו אוטו

 קלח םע דדומתהל תעדויש תינכות איה החמומ

 - תמיוסמ המישמ עצבלו ,תואיצמה לש םיוסמ

 הרוצב - הקינורטקלא חול לש הבכרה ומכ

 < סרוטקדנוקימס
 תא הקפיס ,(ליבקמב)
 יגולונכטה סיסבה

 בשחמה .דנלירמב
 ילולסמ בשחל דעונ

 םינותנה לכ תא תרוחאמ איה ךכ םשל .תמלשומ

 תוטלחה תלבק ךילהת הליעפמו ,םייטנוולרה

 לכב גוהנל דציכ םיריבסמש םיקוח לע ססובמש

 שי .("...זא ...םא" :קסיה יקוח תרוצב) בצמ
 לע רבועש (1ונוטזטחטס טחט\חט) קסיה עונמ הנוכמל

 ,ולש םיקוחה תכרעמו ויתולאשל תובושת
 תושעל רתויב בוטה רבדה והמ עובקל הל רשפאמו
 הלוע חולה לש הרוטרפמטה םא" :לשמל .בצמ לכב

 ,ייררוואמה תא לעפה ,רתומה הובגה ףסל לעמ
 םיקוח ינש רוזח ,קלוד ררוואמה םא" ךשמהבו
 תרחא ,(סזגומ םוחהש וניליגש ינפל בלשל) הרוחא

 תאלול התוא ."הלקת תירונ קלדה ,עונמ הבכ
 ,ןאכ םג תדבוע רוטיקה תסוו לע הלעפש בושמ
 :ללככ הקיטובורל ךוות דומע שמשל ךישמתו
 ןפואב תויולת לואשל עונמה רחבי ןתוא תולאשה
 הדבועה .תומדוק תולאשל לביקש תובושתב רישי
 תולאשה לכ תא לואשל תורשפא עונמלש
 ותוא תכפוה ,רוצייה ךילהת יבגל תויטנוולרה
 המוד והשמ הליעפמש הנוכמל תיטמוטוא הנוכממ
 .תעד לוקישל

 .דאמ לבגומ אוה החמומה תוכרעמ לדומ
 אוה וזכש תכרעמ ךותל םינותנה דודיק ,תישאר

 יתיישעתה טו
 ידי-לע 1961-ב גצ

 תיחנומ ת
 התייה 0

 תבכרהב קסועה טובור לש ומלוע .תכרפמ המישמ
 המכ ריכהל ךירצ אוה :דאמ רצ הקינורטקלא חול
 יקוח יפלא המכו ,תולועפ יפלא המכ ,םיביכר יפלא
 תכרעמב ולוכ םלועה תא םיגציימ ךיא לבא .קסיה
 המצע תוחוכב דורשל לכותש תיאמצע הנוכמ !וזכ
 לכ םע שגפמל ביגהל דציכ תעדל הכירצ ,הביבסב
 תפסונ היעב הרושק וו היעבל !םלועב רבדו רבד

 תוחפל וא ,תודמול ןניא ןה :החמומ תוכרעמ לש
 ירגאמ תא ביחרהל ןתינ .ןמצעב תודמול ןניא
 תימצע הדימל לבא ,ןהלש קסיהה יקוחו םינותנה
 .תיטקרפ אלכ התלגתה

 לש תיזכרמה היעבל הכפה סלועה גוציי תייעב
 רוטיקה תסוו ךישמה יתימאה סלועב .הקיטובורה
 רבכ םיבשחמ :המדיקה תבכרב ץיאהל יגולונכטה
 תועורזו (לודג ןורא אלא) םלש רדח וספת אל
 סות םע .קדביהל ולחהו ורצוי תונושאר תויטובור
 לביטספל ךפהש ימדקא סלוע לש וילושב ,רושעה
 ישנא ריח ,תוינוגסס תויטילופ תואחמ לש
 ומש :םהלשמ ינפגסו םצמוצמ םלועב הקיטובורה
 סכותבו םירדח המכ וב ויהו ,8וטט\א ואסוו6 היה
 ודעצש םיטובור המכו ,תונוש תוירטמואיג תורוצ
 .םינושארה םהידעצ תא וב

 םיעכשה תונש
 לע הבורמ החלצהבו ינדפק ןונכת םע
 ריינמ םישיבכ

 ולחה תדיינ הקיטובורב םינושאר תונויסינ
 טובורה ,51וגאְטְ לש ותריצי םע םיעבשה תונשב
 וב ,הו בלשב .881 תרבח תודבעמב ,ןושארה דיינה
 הלספנ ,יאמצע ןפואב בבותסהל לגוסמ היה טובור
 ,החמומ תכרעמ ססבתהל וילע יכ הבשחמה תיפוס
 ;םלשומ עדי תלעב תכרעמ ונניא יתימאה םלועה
 ןכלו תויושחרתהה לכ תא שארמ תופצל ןתינ אל
 תכרפומ ןמע דדומתהל עדתש החמומ תכרעמ
 תיפולח הטיש אוצמל ,ןכל ,ךרוצ היה .הדוסימ
 ךות ויתומישמ עוציבב חילצהל טובורל רשפאתש
 ,עגר לכב םיעודי םינותנה לכ אלש ןובשחב החיקל
 םדאהש תורשפא - ןולשיכ לש תורשפאה תמייקשו
 תוברסמ תוילטיגידה ויתונוכמ ךא ,קמועל ריכמ
 םתויהב ,פווגאטע לש רירצוי .המויקב ריכהל
 לש השקה ךרדב תאו חיכוהל ורחב ,םיישונא

 -ח לע היצאירוו) םלועה גוצייל םתשיג .ןולשיכ
 ינשב רקחמה לע תובר העיפשה (:אקטוא אעפוטווו
 רבשמל ,השעמל הכלה ,המרגו םיאבה םירושעה
 סתואב הקיטובורה םלוע תא דקפש ףירחה

 הנושארה תח 0080090 6 ו ה

 שמיש תיתיישעתה איצממ סאקול 'גרו'ג תוידמימ-תלת תורוצ (החלצהב טעמכ) .םלש םלוא תונוכמ איצממש ןעדמב 0 יה ההיז אוהיו תבכרה ומכ תוכבוסמ תולטמ = תויזיוולטל ךסמה תורפרופש טובורה לע .3 .ןושארה קוחל קסוע הזחמה .קפא'צ הכפהמה תליחתו = ; . לש רקחמה זכרמב עצבל החילצה איה .תונויסינ לש ךילהת תא ךפה אוה . = תוארל רשפאש תודגונמ |ה ןכ םא אלא םדא / / . רצוי .,ןושארה דיינה טובורה ,508%6ץ רושע רחאל ,תויטובור םייפגל שומישל סנכוהו ל 7 יפכ - ספתו לש ויתוארוהל תייצל בייח | = לבאר וכיצה יאזחמה לש
 חוקיפל רוטיקה תסוו
 תונוכמ לש |תדובע לע
 .תונוש

818 

 תוארוה .ןיטולחל
 ולקשמש) טובורה לש ה

 ,יטנגמ פייטב ונסחוא (ג"ק 'ל

 ל 6

 .תינוכמ לש םימ תבאשמ ןגהל ותלוכיבש לכ תושעל
 רבדה ןכ םע אלא ,ומצע לע
 .2 וא 1 קוח םע שגנתמ

12 

 ,יטובורה ןימה לש "הזרהו ןמשה" תא
 םילגוסמ וללה םיטובורה .3000-ו 2
 ןוילימ ששב הטילשמ ,לכה תושעל
 .תוימוק תואתחנתא קופיס דעו תופש

1977 - 0 

 תכרעמ ,8זוס65 ואסזו6-כ עדונש המב
 תויורשפאה תא תקדובה הטושפ החמומ
 .םיטובור לצא םלוע גוצייל

 תונוכמה םצעב
 ולעפש תונושארה
 .ןמצע תוחוכב

 ה ] 000

 תומייאמה םדא תויומד
 .ישונאה ןימה לע
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 ₪665 //סז\6-ב
 - בצמ

 ה הנבל ,המודא הנבל) לע ,(חטשמ ,הבוהצ הנבל)

 הלועפ
 ן (חטשמ ,הונודא הנבל) םיש

 הרטמ

 1 הנבל ,הבוהצ הנבל) לע ,(חטשמ ,המודא הנבל)

 תינכת
 םיש ,(חטשמ ,הונודא הנבל)

 ויתועד תא 1986-ב םסרפ אוז -מ סקורב ר"ד

 םיטובור הנבו ,םיטובור בוציע לע ת
 קולחמב תויונשה

[ 

 50 פסח -ה לע ססבתהב ,םיקרח ייומד םינושאר

 .ולש תיביטקאירה הרוטקטיכראה ,הזסח 6006
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 ועיצהש הטישהש םושמ הז היה אל לבא .םירושע

 גוצייל תחלצומ ךרד ועיצהש תורמל .הדבע אל

 הטיש וססיבו וכישמהו טובורה לצא םלועה תנומת

 ,גוציי ותוא ךמס לע תונורתפ תאיצמו ןונכתל

 תייעבב :ןיטולחל רחא םוקמב הלשכנ הטישה

 .טובורה לש תישוחה הסיפתה

 :דוסי ינבא עבראמ בכרוה 51486 לש ומלוע

 הרטמ לש גוציי ,הלועפ לש גוצוו ,בצמ לש גוציי

 ןלהל תומרגאידה .הלועפ תינכת לש גוצייו

 הב לקתיהל היה לולע 818א6ע-ש היעב תוטטרשמ

 לע :םינבלה םלועב המישמ עצבל חלשנ אוה רשאכ

 המודא ,םינבל יתש תוחנומ וינפלש הדובעה חטשמ

 המישמה עוציב לא שגינ אוה רשאכ .הבוהצו

 הנבלה .הדובעה חטשמ לע הבוהצה הנבלה תאצמנ

 ותרטמ .הבוהצה הנבלה לע .תחנומ המודאה

 המודאה הנבלה תא דימעהל :81/ג%6ע לש הטושפה

 אוה "יבצמ" .הבוהצה הנבלה תא הילעו חטשמה לע

 השענ הז רואית .םיוסמ עגרב םלועה לש רואית

 םיסחיימה םיטפשמ ,םיטקידרפב שומיש ידי-לע

 בצמב .םיוסמ ףפחל תמיוסמ תיתדבוע הנוכת

 לא ונשגינש עגרב םלועה תא ראתמה יתלחתהה

 :םיטקידרפ ינש ונל שי ,היעבה

 לע תוחנל ןושארה טובורה היה 50]סטזחסז

 הצחמל ימונוטוא היה אוה .םידאמה

 -דח החכוה שמישו ,ולש תולועפב

 הקיטובורב תונומטה תויורשפאל תיעמשמ

 .ללחה רקחל
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 .חטשמה לע תאצמנ הבוהצה הנבלה .1

 .הבוהצה הנבלה לע תאצמנ המודאה הנבלה 2

 ףאוש וילא בצמ איה הרטמה םג ,המוד הרוצב

 :םיטקידרפה תועצמאב ראותמש ,עיגהל צץ

 .חטשמה לע תאצמנ המודאה הנבלה 4

 .המודאה הנבלה לע תאצמנ הבוהצה הנבלה 2

 הלועפ תינכות ביכרהל אוה תושעל רתונש לכ

 רתויב תבכרומה איה הלועפה .תונוש תולועפמ

 עוציב ינפל םלועה בצמ תא הגיצמ איה :גוצייל

 לכוי .81וג%טע-ש תנמ לע לבא ,וירחאו הלועפה

 םייתלחתהה םיאנתה יכ אדוול וילע ,הלועפ עצבל

 !קסיהה יקוח תא םירכוז) םימייקתמ הלועפה לש

 ונינפלש אמגודב .(ץ הלועפ עצב א םייקתמ םא

 :םיכלהמ ינש םישרדנ

 תטשמה לע המודאה הנבלה תא םיש .1

 המודאה הנבלה לע הבוהצה הנבלה תא םיש 2

 שמתשי הלועפה תינכות לא עיגהל תנמ לע

 ונפל הברה ,חתופש םתירוגלא לש גוסב .51וגאטש

 לולסמה תאיצמ :םיפרגה תרותב ,ןושארה בשחמה

 ףסוא אוה ףרג .ףרג לע תודוקנ יתש ןיב רתויב רצקה

 לולסמה .ןהיניב םירבחמה םיווק לשו תודוקנ לש

 הדוקנהמ אצויש הז אוה תודוקנ יתש ןיב רצקה

 80חַע לש
 ,םינפיה .
 ייגה ,יופצכ .תטלח

 .הבוגת םיננכתמ ברעמב

2000 

 ילמינימ רפסמב רבעמ ךות היינשל עיגמו תחאה

 (!חרכהב תורבוחמ תודוקנ יתש לכ אל) םיווק לש

 אוה ןכש) הדוקנ בצמ לכ היהי ,518א6ע לש ודידל

 בצמ ,הרטמה לא יתלחתהה בצמהמ עיגהל ןיינועמ

 תרבחמ הלועפ ,ןכש) וק היהת הלועפ לכו (םויסה

 .(עוציבה ירחאו ינפל - םיבצמ ינש ןיב

 ידי-לע תויעב רותפל 51:4.טְצ דמלשכ קוידב

 םינבלה םלוע לש תמכחותמ גוציי תרוצב שומיש

 שקבתהשכ .תמאב ךבתסהל םירבדה ולחה ,ולש

 ויתוחלצה ויה תמיוסמ היעבל ןורתפ סיפדהל

 ,ויתוינכות תא עצבל שקבתהשכ .םיקחש תועיקרמ

 514%שְא-ל קפסל תיסחי לק היה .רמ ןולשיכ לשכנ

 לקו ,םלועה תא שוחל לכויש תנמ לע השיח יעצמא

 ינוציחה םלועה לש גוציי תכרעמ ול קפסל תיסחי

 הלגתה םיינשה ןיב רוביחה לבא .יתכתמה ושארב

 איבהל רשפא .תירשפא יתלב אל םא ,רתויב השקכ

 ןורתפה יכ ותוא דמלל ףאו תקושה לא טובורה תא

 םינפ םושב לבא ,הייתש איה ולש אמצה תייעבל

 "תקוש" וינפל יכ ןיבהל ול םורגל לכות אל ןפואו

 וליפא לשכנ 5ווגאטע ."עבורמ ןוטרק" וא "תינדע" אלו

 .יסיסבה םינבלה םלוע לש םימימחה ויתוריק ןיב

 הססבתהש ,םלועב 5ווגאטע לש ותעונת :דועו תאז

 םלועב - הליעי אלכ החכוה ,םימוד םימתירוגלא לע

 בושיחל הריצעו ,ףרה אלל םינתשמ םיבצמה יתימאה

 וילגלג תא הכפה ,הזוזת לכ ירחא שדוחמ לולסמ

 רוד ינב ויתובא ומכ ,503%טְצ .דבלב םייטרואיתל

 ךירצ אוה יכ עדיש ףאו ןיטולחל חיינ היה ,םידסיימה

 החטוה וז וליפא התוא ההזמ היה אל אוה ,"תקוש"

 .לכסותמ יאקיטובור ידי-לע םעז תמחב ושארב

 םינומשה תונש

 תלוגנרתלו) תיגולוקא תכרעמ אוה שיבכה
 (גשומ לש ץמש ןיא

 תוריק תא םיאקיטובורה וחגינ תומלש םינש 5

 ודקמתה הזה ןמזה ךלהמב .510גאְטְע לש םינבלה םלוע

 תויעב רותפל םישאונ תונויסינב םירקחמה בור

 רעפה לע רשגל ןויסינב ,תבשחוממה היארה םוחתמ

 יתימאה סלועהו םילמסה םלוע ,תומלועה ינש ןיבש

 ןוזח היה וזה הפוקתה סותב .גצייל םיסנמ ונא ותוא

 וסינש םינעדמהו ,ירלופופ תוחפ הברה םיטובורה

 עישומה עיפוה ,זאו .םיששורמ ורתונ ותוא שממל

 ןיזגמ ח'

 ןנוכתהל םיכרד 0
 טובורה תאיבל

 תומד) א[11-מ רקוח ,סקורב ינדור רייד ותומדב

 ירטנמוקודה יאמבה ידי-לע ןחב וטטרוש היווקש

 ואו. ןוטגק גח6 טו" יראזיבה טרסב סירומ לורא

 תונויער לש הרוש םע עיגה סקורב .("טו ("טחשס]

 ןרובע רכמ אוהש דושחל ךל תומרוגש תוראהו סישדח

 דע ,םיינכפהמ הכ ויה תונויערה .ןטשל ותמשנ תא

 םתוא ומשיי םירחא םינעדמש דע רושע ףלחש

 רקיעב ובאשנש ,תונויערה ,תאז םע .םהירקחמב

 היגולוקא ,היגולויב ומכ הקיטובורל םירז םימוחתמ

 ,(תיעבטה םתביבסב םייחה ילעב רקח) היגולותאו

 ּואמ יעדמה םלועב תבשונש חורה תא דאמ םיפקשמ

 םיעדמה ןיב הדרפה יכ תומרמה ,םינומשה תונש

 תולבגמל רתוי הרושקו ,תיעבט אל איה םינושה

 תונויערה .תואיצמה הנבמל רשאמ ונלש הסיפתה

 :םה ריבעהל סקורב הסינ םתוא םיבושחה

 בוש בומיסא לש םיטובורה תייגולירט תא אורקל .1
 צצושוש.פסס(500|[.ססוח/85וחוסט.חזחו| .בושו בושו

 .תיזכרמ םיכצע תכרעמ לש רצות איה היצנגילטניא .1

 תוסנל םעט ןיא .יתגרדה ןפואב תינבנ איה ,רמולכ

 לצא אטבתמ אוהש ומכ סלוע גוצייל רשי עיגהלו

 הלודג תיזכרמ םיבצע תכרעמ לעב רוציי ,םדאה ינב

 היצנגילטניא תומרמ ליחתהל בטומ .ךחוגמ ןפואב

 תא תונבל שי .(קרחה לש וז ,רמאנ) רתוי תוכומנ

 רשאכ ,יתגרדה ןפואב טובורה לש "םיבצעה תכרעמ"

 תויוגהנתהל לעמ תואצמנ רתוי "תומכח" תויוגהנתה

 תיסאלקה השיגל דוגינב ,ןכ ומכ .רתוי תויסיסבה

 סקורב סרוג ,ףוג תרסח היצנגילטניא רוציל הסנמש

 לש םיהדמ בשחמ קחשמ ,!ווחשהסטפז תא תונקל .2
 רגתאמ קחשמה .00ףחווסְע םשב תיאמצע הרבח
 .ףוריטב רכממ .תונוש תומישמל םיטובור תיינבב ךתוא

 צעצוע .חרזח זס זס

 הרושק תויהל תבייח טובורה לש היצנגילטניאה יכ

 .ופוגל קודה רשק

 .תיגולוקא תכרעממ קלח אוה טובורה .2

 ןיב היצקארטניא לש רצות איה היצנגילטניא

 ןויער לע ססבתמ סקורב .הביבסל סוינגרוא

 הז אוה יטנגילטניא םזינגרוא :ינויצולובא

 הביבסה יבאשמו ויתולוכי תא לעתל לגוסמה

 הרדגהה תא םייקמ םסוינגרוא לכ .דורשל ידכ

 ןיא ,קוידב לקשמ ותוא לע .הנוש הרוצב וזה

 לכ םע דדומתהל תועדויה תונוכמ תונבל םעט

 תתפל היהת רתוי המכח השיג .אוהש בצמ

 לע .תומיוסמ תומישמ עצבל םידעוימש םיטובור

 ולש השינה תא אוצמל דורשל ןינועמש םזינגרוא

 ךכו (תיגולוקאה תכרעמב ודיקפת תא רמולכ)

 היצמינא) הגנאמ .הגנאמ הברה הברה ךורצל .3
 תולועה תולאשב םינש הברה רבכ תקסוע (תינפי
 .םיטובור ללוכ .תמדקתמ היגולונכט דצל םייחמ
 צצו .גחוכוא6.60 ו



 היזיוולטה תרדסמ םיקרפ טנרטניאמ דירוהל .4
 (סנוספמיסה רצוי) גנינורג טאמ לש [=טזטזפחוה
 :רמוה לש היצולובאב אבה בלשה רחא בוקעלו
 .רדנב טובורה
 שוש .1ס0א .ססוור/1טזוז 88/16.

 ליחתהלו ,עונמה ליבשב םיינש וא רפיב קרפל .5
 .יאנפה תועשב 868חו יטובור ביכרהל
 צעצעוש .ש68וד-ס חו! 8.00

 אוהשכ וב קחשלו ,1.600 !/!וחטפזסזחופ דליל תונקל .6
 חווח0510זחו5.970.ס0חה .בל םש אל

 התואב םיבבותסמ םה ירהש ,םיטובורה לע םג

 .םירוציה ראש ומכ שממ תכרעמה

 סקורב .ומצע לש רתויב בוטה לדומה אוה םלועה 3

 אל (51ואאטְע לש הז תמגוד) לדומ םוש יכ ןעוט

 םלועה םע תמלשומ המאתהל םלועל עיגי

 יאנת :תיביסקלפר השיג עיצמ אוה ןכל ;ינוציחה

 תוגהנתה טובורה לצא םיררועמ םימיוסמ טלק

 תוגהנתה םיליעפמ םירחא טלק יאנת ,תמיוסמ

 תוכרעמ ליעפמ טובורהש ילבמ תאו לכ .תרחא

 תרזוח תאו הנעט .תוכבוסמ קסיהו לומיס

 לומיסהש ןוויכמ ,1 הנעט לש התונוכנ לע העיבצמו

 ףסוותהל םינורחאה ויה םדאה ינב לצא קסיההו

 .תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תויוליעפ תמישרל

 תא עינהל םדאה דמל אלול :תורחא םילימב

 ומכ רתוי תובכרומ תולועפ עצבל וא וירירש

 עיגמו דרוש היה אל ,דיצו םיפרוטמ תוקמחתה

 .קסיהו לומיס תכרעמב ךמותה יתוחתפתה בלשל

 תויוגהנתה .ןנובתמה יניעב איה היצנגילטניאה .4

 הטילש תוכרעמ לש רצות חרכהב ןניא תובכרומ

 -לע תיטנגילטניא תוגהנתה רוציל ןתינ .תובכרומ

 .תויסיסב תויוגהנתה רפסמ םע הנוכנ הדובע ידי

 טובורה לע הטילשה תכרעמ תא ךבסל ךרוצ ןיא

 .תורתוימ תויומכחתהב

 :סקורב לש ויתונויערב שומישל תינייפוא אמגוד

 ףוסיאל םיטובור תקהל חולשל םיניינועמ םינעדמ

 םיטובורה .קחורמ בכוכ ינפ-לע עקרק תומיגד

 לכ ירסחו םיטושפ ויהי המישמה ךרוצל וננכותיש

 םיביגמ םה ןכש) םהילע לטומה דיקפתה יבגל גשומ

 ןונכת .(םינשייחהמ טלק יאנתל תיביסקלפר הרוצב

 טובורה :יתגרדהו טושפ ךילהת אוה םג םיטובורה

 ורדוסיש תויביסקלפר תויוגהנתה עברא עצבל עדוי

 ותוא תלבקמ ןהמ תחא לכ רשאכ ,תיכרריה הרוצב

 .היכרצל םאתהב ותוא תדבעמו םינשייחהמ טלק

 תוגהנתהש הדבועהמ עבונ הטילשה תכרעמ לש חוכה

 טלתשהל הלוכי היכרריהב רתוי הובג בלשב תאצמנש

 תויוגהנתהה תואיצומש םיעונמל טלפה לע

 לכות רתוי המכח תוגהנתה ,רמולכ .היתחתמש

 .תויסיסב רתויה תויוגהנתהה לע טלתשהל

 סיסבל הרזח

 ףוסיא

 |<1  םילושכמ תפיקע

 תיארקא העונת

 לע ,תישאר :ןויערה תא ריהבמ ןלהל טוטרשה

 הדימריפה סיסבב ןכל ,תכלל תעדל ונלש טובורה

 תרשפאמה ,יארקא טוטיש לש תוגהנתה תאצמנ

 הבשחמ אלל אצומה תדוקנמ קחרתהל טובורל

 תוגהנתה תאצמנ הילעמ .ךלוה אוה ןאל הרתי

 םימצעב לקתיהלמ ענמי טובורהש ךכל תיארחאה

 הרוצב בורק היהי טובורה רשאכ .וכרדב םירקנה

 טובורהו יארקאה טוטישה קספיי ,לושכמל תנכוסמ

 היינשה תוגהנתהה שומיש ךות ונממ קחרתי

 קפסתו םיעונמל הנושארה לש טלפה תא םוסחתש)

 םילולעש ,םילושכמהמ קלח .(םוקמב הלש תא

 ,הלועפל םילושכמה תפיקע תוגהנתהל םסורגל

 עלס תואמגוד) ףוסיאה תוגהנתה תא ןיינעל םייושע

 אלא ןניא היינשה תוגהנתהה יניעבש תומיוסמ

 תוגהנתה תא קתשל וז לכות ןכל ,(ףסונ לושכמ

 טובורה ףוסאי רשאכ ,ףוסבל .םילושכמה תפיקע

 תיעיברה תוגהנתהה הלועפל סנכת ,יהשלכ אמגוד

 התוא) אצומה תדוקנ לא הרזח טובורה תא החנמה

 תיללח חלשתש וידר תוא ידי-לע ,חיננ ,ההזי אוה

 תוגהנתה קותיש ךות ,(םש ול הניתממה םאה

 .םילושכמה ףוקיע תוגהנתהב שומישו ףוסיאה

 לע םיססובמה םיטובור לש חותיפה ךילהת

 המ ,םיבלשב השענ סקורב לש הרוטקטיכראה

 ונרמגו גנבז דוע אל :הברהב טושפל ותוא ךפוהש

 ,(תחא-תבב הלוכ הטילשה תכרעמ לש חותיפ רמולכ)

 ינויצולובא ךילהת - הקידבו ןונכת לש ךילהת אלא

 השדח תוגהנתה לכ תקדבנו תחתופמ וב - וצרת םא

 רנכ תומייקה תובכשה לא תפסוותמ ואו דרפנב

 םיטובורייכ םיעודיה ,וללה םיטובורה .היתחתמ

 סלועב דורשל םיעדוי קר אל ,"תוגהנתה יססובמ

 -ךרדב רומשה יטנגלא ןפואב תאז םישוע םג אלא

 ויהי אל םהלש העונתה ילולסמ .םייח םירוציל ללכ

 .םילוגע אלא םימרוצו םידח םיווק ילעב

 שארב סויה דמוע אוהו םייתניב םדקתה סקורב

 אוה םש ,א[[7 לש תיתוכאלמה הניבה תקלחמ

 .ולש תיביטקאירה הרוטקטיכראה תא חתפל ךישממ

 ויזגמ ₪ +

 רפסממ םיבכרומ ןנכתש רתוי םירחואמ םיטובוה

 תוחלצומה תואמגודה תחא .תויוגהנתה לש רתוי לודג

 תוגהנתהב םיכישממש ,ולש םילמנה יטובור םה

 :ףסונ ךרע הל םיפיסומ לבא ,ןאכ הראותש ףוסיאה

 טובור .תויתימא םילמנ ומכ קוידב ,לולסמה ןומיס

 לא הרוח וכרד תא ןמסי תומיגד לש ףברמ הליגש

 ותוא שטשטי הז ןומיסב שמתשיש טובור לכו סיסבה

 ורתונ םא עדוי אוה ןיאש ןוויכ ,(ברמה לא וכרדב

 רוח םא ,הרזח ךרדב ותוא קזחיו בושי אוה ;תומיגד

 םיריהמ םישיבכ וללסי ךכ .תואלמ םיידיב

 ומלעייו םירחבומ םיצברמ לא הקווחב םינמוסמה

 .םלעי \ברמ ותואב ןיינעהש עגרב

 םיעשתה תונש
 תיב-םידאמ שיבכ :רבד תירחא

 .יטובורה ןימה םע וביטיה םיעשתה תונש
 טושפ יליפט םוינגרואכ וכרד תא לחהש ,טובורה

 לש ץאומ ךילהת רבע ,רתוי תולודג תונוכמ יבג-לע

 דמל ףאו תיזכרמ םיבצע תכרעמ חתיפ ,היצולובא

 יסטובמ וידידי לש הזל המוד ןפואב הב שמתשהל
 תורשע דוע ורצי סקורב לש וכרד יכישממ .ןמחפה
 תושינב םיחמתמש םיטובורו ,הטילש לש םילדומ

 תודדונ הנוט תוקהלל ףרטצמה טובורמ לחה - תונוש
 םיאצמנ - לגרודכ םיקחשמש םיטובורב הלכו
 ,םלועל ביבסמ רקחמ יזכרמ תורשעב חותיפב

 השיגה בוליש היהי ,הארנ ךכ ,אבה בלשה
 רוציל ןויסינב תיסאלקה השיגה סע תיתוגהנתהה

 תויוגהנתהב שומיש רשפאתש םייניב תכרעמ
 קסיהו לומיסב שומישו ,העונתו הדירשל תויסיסב

 .ןונכתו בצמ תנבה תושרודה ,רתוי תוכבוסמ תויעבל
 ןיבש רשקה תא הו רשקהב ןייצל ןיינעמ
 לש בשחמה יקחשמ :בשחמה יקחשמל הקיטובורה
 תידמימ-תלת הביבס לש היצלומיס םיווהמ םויה

 םלועה תא תוסלכאמה תויומדב הטילשה ןכלו

 .יתימאה סלועב עונל םיטובור לע הב הרוצל המוד

 רמולכ) עודי לכה בשחמ קחשמבש ןוויכמ ךא

 דמועה טקייבואה והמ ררבל לוכי ונלש "טובור"ה

 הטילש ןיב תובלשמה תוכרעמ חתפל רתוי לק (ולומ

 ןורתפל לומיסב שומיש ןיבל ףוגב תיביסקלפר

 ,ןכאו .תומישמ עוציבו םילולסמ ןונכת ומכ ,תויעב

 םינשב םיקחשמב ועיפוהש 1-ה יעונממ קלח

 ןיזגמ ח'

 (רתויב חלצומה היה כטטא ₪א-ש ינמוד) תונורחאה
 קחשמ תיווח תריציל סימוד תונורקעב םישמתשמ
 תויומד) תיסחי הנטק תובישח ילעב םירוצי :הנימא
 םישנא וא הביבסב תובבותסמה תויח ומכ עקר
 תוגהנתהב ושמתשי (הלילעה תא םימדקמ סניאש

 תולוכי םישרודה ,םירחא וליאו דבלב תיסיסב

 תופסונ תויתוגהנתה תומרב ודיוצי רתוי תוהובג
 .(אמגודל םיביוא) ןונכת תלוכיב וכזי ףא ןקלחו

 לע תענכשמ החכוהב המייתסה םירשעה האמה
 תחנ 1997 תנשב .הקיטובורב תומולגה תויורשפאה
 ,םידאמה לע א\/\5/\ לש 50ןטטוזושז רקחמה טובור

 50]טווויחטז .בכוכה לע "ולגר" תא חינהל ןושארה היהו

 ןנכות ,(רקבמ וא ינמו רייד ,בגא ,הלימה שוריפ)
 היעבה .ומצע לע תימונוטוא יצח הטילשל שארמ
 ברה קחרמה התייה ויננכתמ ינפב הדמעש תירקיעה
 טובורה לא וחלשנ תודוקפ - םידאמל ראה ןיבש

 תא וידרה ילג םירבוע וב ןמוה ךשמו וידר ילגב
 לע יכ היה רורב ןכל .תוקד 21 לע דמוע הזה קחרמה

 ,ומצע תוחוכב םיכיבמ םיבצממ תאצל תעדל טובורה
 א/\5 ישנא וצר םתוא םידעיה לא ונוויכב הטילשה

 .טובורל תודוקפ קפיסש גהנ תועצמאב התשענ קודבל

 .יאמצע ןפואב ןתוא עציב ומצע טובורה

 אוה הקיטובורה לש אבה דעיהש םג סויה רורב
 םיירחסמ םירצומ המכ רבכ קושב שיו ,תיבה
 -לוחכ תיטובורה אשדה תחסכמ :תידוהיה הדוקנה)
 קוש ןוויכמ הרידחה הלחה הנורחאל .(0טונגטוא ןבל

 תירלופופה אמגודה אוה ינוס לש .\180 .רודיבה

 קוש לע םיקנע ברק ךרענ ולא םימיב ךא ,רתויב
 .11גאסזס-ו א[גווש| תורבח ןיב ,תויטובורה תובובה

 תויטובור תובוב לש ןושאר רוד האיצוה הנורחאה

 וננכות 11ג%פו0 לש תובובה .א1ע ₪641 8ג0צ םשה תחת

 ,עיתפמ המכ ,תכיישש) ו8000( םשב הרבח ידי-לע
 לש השוחת דליל תתל תורומא ןהו (סקורב ינדורל
 .(תוחפל תושרפהה תמר דע) יתימא קוניתב לופיט
 תיטובורה הסריגה תא בורקב איצות א1גווט] תרבח
 אווויגשוט \ןטטטא םשה תחת ,קחשמה תבובל הלש

 איהו ,םישדוח השיש ןב קונית לש איה הבובה .8טְצ
 םג תחתפמ איה ןמזה םע .לוקלו רואל ,עגמל הביגמ

 ח + .יצחו הנש ןב דלי לש המרב רוביד תלוכי

 בוווו .טהזחוז 6 05ב.חט| 77-72 תימע

 אשדה תחסכמ ,הספסוזוסוש תא תונקל .7
 התיא חחושלו ,=זופחסוע \!8סחוחפפ לש תימונוטואה
 .ךתיב תא תחפטמ איהש ןמזב

 הדיספמ \ווד תרחבנ תא תוארלו םיחוציפ תונקל 8
 תופילא ,חסטססטק-ב דרופסקואמ הצובקל 7
 .םיטובורל לגרודכב םלועה
 צו .זסטססטק .סזפ

 תשרה ךרד בוביסל סזסטסווספ לש 08 תא תחקל 9
 רו כז 01105.0 0/0/01 0

 .גוטס םע קחשל .וס
 צעועו .ףוטס.ססוח/8ז58 7/



 20041 תנשל
 תונכות דירוהל יאדכ יכה הפיאמו ?רתויב תוינכדעה םיבשחמה תושדח תא אצמת רתא הזיאב

 ןופלט תוחיש םייקל ךל רשפאמ רתא הזיאו ?רתויב בוטה שופיחה עונמ והמ ?0!חו יבשחמל

 הנושאר ,וזה הבתכב הנענ תורחאו וללה תולאשה לע ?הנכות ןיקתהל ילב םניח תוימואלניב

 הנשה וז ,ךרובע רחוב 000! !חזסזח61 116 לש רתויב םיכוטה םירתאה 100 טקייורפ .הרדסב

 .ךלש תוינמניסה תמישרל ףיסוהל חרכומ טושפ התאש םירתאה תא ,תישילשה

 הסינכה תלדכ סויה שמשמ טנרטניאה רוביח

 טירפ לכל ךרדב ,עדימ לש םלש םלועל ךלש

 ,ןיידע .רותפכ תציחלב ,עגר לכב ,ינויח היצמרופניא

 עדימל אצמנב רתויב בוטה רוקמה והו ,לכל לעמ

 המ לכל דחוימו ,היגולונכטו םיבשחמל רושקש

 תא שפחמ התא סא .המצע טנרטניאל רושקש

 ,הזה עדימל רתויב תובוטה הסינכה תודוקנ

 ךל העיצמ טנרטניאש רתויב םיבוטה םיתורישלו

 םירתאה תמישרל וישכע גלדל לוכי התא ,םויה

 .ונלש םירחבנה

 לע עגר רבדנו אוב ,ךישמהל תטלחה םא

 .םויה תחתפתמ איה םהילא םינוויכה לעו טנרטניא

 זריהמ !ךלש טנרטניאה רוביח תא הצור התא ךיא

 -ףכ בשחמב וא ךלש ירלולסה ןופלטה לע זיטוחלא

 .הלא לכ תא לבקל רבכ תלוכי תפלוחה הנשב ודי

 הנשב תשרה תודוא ונארקו וניארש המ .טעמכ

 תווקת וקלחב ,תואיצמ וקלחב היה הנורחאה

 דחא רבד ,תאז לכב לבא .תוזרפה םתס וקלחבו

 ,םילוז רתוי ויהי 2001 תנשב תשרה יתוריש :חוטב

 בור .םייטוחלא רתוי תצק םגו םיריהמ רתוי

 ךרדב םיאצמנ תמאב ,ונל וחיטבהש םירבדה

 .וישכע שממ ,ונילא

 - גיצהל ךירצ אל תיחכונה הכיפהמה תא

 טהולה רופיסה היה ([!6 5 גזומַט) םיצבק ףותיש

 קפס אלל איה םסקה תלימו ,הפלחש הנשה לש

 המרד לכב ומכ .(ואואוצ .חאקצוטז.טסחו) "רטספאנ"

 לכבו ,הנכסב ןמזה לכ ןותנ רוביגה לש ולרוג ,הבוט

 הפורטסטקה ףס לע הדנדנתה רטספאנש םעפ

 רוקטס[ סב ןודרזג

 ףותיש תטישל בלה תמושת הרבע ,תיטפשמה

 הרותל התכיחו חתפב הדמע רבכש השדח םיצבק

 וט11ג תא אמגודכ חק .המבה זכרמל <רפתהל

 התארנ איה ,תיטרואית .(טחטוט]14.וא6ט0.טסומ)

 ךווית תכמתסמ הניאש סושמ ,הריצעל תנתינ יתלב

 הטטומתה תשרה ,לעופב .םייזכרמ םיתרש לש

 המכ דוע שי .םישמתשמה סמוע תחת

 ,(אוצוש .טטוטתוא .טסחמ) 6"טוט\[א ומכ ,תוביטנרטלא

 םיתורישו (ואואו טוסט! .טסח) ,02318(100:0אצ

 :1984-ב דנרב טראויטס רמאש יפכ .םירחא

 רטספאנ םא םגו ,ייישפוח תויהל הצור עדימה""

 ףותיש ,םולשתב תורישל הלא םימיב שממ תכפוה

 דרפנ יתלב קלח תויהל ךישמי ישפוח םיצבק

 .ילטיגידה בחרמהמ

 רטספאנ ךרד םיצבק לש תיביסמה הדרוהה
 םורגל המייאו ןימזה ספה-בחורמ דבכנ חתנ הללו
 ,לזמה הברמל .תשרה יעוציב לש תיטסרד הדיריל

 בחרה-ספה תומדב העושי ונל היופצ

 ריחמב םיהובג םיעוציב חיטבמש ,(םטגשפגות)

 בלשב אצמנ םושייה הב ,ב"הראב .תיסחי ךומנ
 תשר יתוריש תא אוצמל רשפא ,תיסחי סדקתמ
 50-כב ,לשמל ,(וא וו .טהו!ו!והא .חטו) זז

 51. ירוביח העיצמ הרבחה .םיינוריע םירוזא
 יתוריש .שדוחל 550 תרומת ,1.5א[טקא לש בצקב

 אטגש טחחטז תרבח לש םילבכב טנרטניאה

 ריחמב ,המוד ספ-בחור םיעיצמ ,(ואואוא .זז.טסוו)

 לע םיננולתמ ןיידע תוחוקלה .רתוי וליפא ךומנ

 םיעיבמו ,081, רוביח תנקתה לש ןבצעמה ךילהתה

 םדומב רוביח לש תוחיטבה תדימ יבגל תוקפס
 םייונמה רפסמ .ינמו הזה בצמה לבא .םילבכ

 9-ל הנשה עיגי ב"הראב בחרה-ספה יתורישל
 ראשב .(2000 תנשב ןוילימ 6-ל האוושהב) ןוילימ

 םינמיסה לכ לבא ,ןמז רתוי תצק חקיי הז ,םלועה

 .המגמ התוא לע םיעיבצמ

 םדוק ,היה 2000 תנש לש יטוחלאה טנרטניאה
 לע תוארל לוכי התאשכ דמחנ הז .דאמ יטיא ,לכ

 תואצות תא וא ,תוינמה ירעש תא ןופלטה גצ
 ראוד חולשלו דילקהל וליפאו ,תונורחאה טרופסה

 רבד לבא .(המצע ינפב השק המישמ) ינורטקלא
 םא - ריעזה גצה לע תוארל רשפאש ףסונ בושח

 תנש דע :דיתעה תא הו - ךיניע תא טעמ \ווכת
 רודהמ טוחלאה תותשר שומישל וסנכי 3

 השילגה יבצק תא וציפקיו ,(30) ישילשה

 םיירלולס םינופלט ינרצי .2.4א100%-ל תירלולסה

 היקונו (שש .טחחטאטמ.טטוח) ןוסקירא ומכ

 םינופלט םיננכתמ רבכ (איאו .חסאוא.שסוה)

 תוחיש וליפאו םרוז וידוא ישומיש ורשפאיש
 .ןופואדיו

 ,ולאכ תוהובג תויטוחלא תויוריהמל עיגנ רשאכ

 דיינה בשחמה תא רבחל הצרנ אל רבכ םלועל

 ליחתת ,הנשה רבכ ,םייתניב .ריקבש ןופלטה עקשל

 (וא וארא .הוזהע 6סזממ .60וו) \געטסהה תרבח

 בצק (ב"יהראב) עיצתש תיטוחלא תשר תמקהב
 .שדוחל 525-520 תרומת !א[טק לש השיג

 םיבשחמ ל% ימ
 46%!70-ו 1

 וכפה הזה סוחתב תויטירובייפה יתש

 השכר 661-ש רחאל ,תוימאיס תומואתל

 רבכ לבא ,דרפנ רתא ראשית סנמאש) 7.26( תא

 רבכ .(םייתסה 11. םע הלש יתחפשמה רשקה

 ונתוא םירמוש הלאה םירתאה ינשש בר ןמז

 ,םישודיח :היגולונכטה יניינע לכב םינכדועמ

 דחא לכל .ונתוא בבוסה םלועל רשקהו ,םישומיש

 תפולא איה שחש .םיידוחיי תונורתי שי םהמ

 בוט הלש יתושדחה רוקיסה .היגולונכטה תושדח

 תקול אש 0% ?זווושא וליפאש ךכ-לכ ידוסיו

 רתא םג הל שי .ולש רתאה רובע םירופיס םשמ

 הקיּזומל ללכהמ אצוי זכרמ ,ןיוצמ הנכות

 תונקל הצורש ימל עיצהל הברהו ,תילטיגיד

 םיאשונ לש ןיוצמ יוסיכ העיצמ 72 .ןווקמב

 ,םיקחשמה סוחת ללוכ ,םיירודיבו םיינכרצ

 ,(80₪40) םינטק םיקסעל ךרע רקי עדימ העיצמ
 אוה ילטיגיד םוליצ אשונב םהלש רטנס-רפוסהו

 .םהינשב םישמתשמ ונחנא .הלועמ טושפ

 ו

] 

 ינכטה ןויסינה ילעב םיבדנתמה

 קר אל ,קוטוסחוט תא םישייאמש

 תאז םישוע םג אלא ,בוט עויסו תובושת םיקפסמ

 םיצור קר םה ילואו ,בל יבחר םתס םה ילוא .םניח

 זבושח הז המ - םהיתועידיו םהירושיכב ראפתהל

 ונלש תספדמה תא ריזחהל םיחילצמ םהש ןמו לכ

 אל םויה דע .םיצורמ ונחנא ,תיעצבמ תוליעפל

 .ןנולתהל הביס סוש ונל התייה

 הלאש וליפא וא תינכט היעב ךל שיש האבה םעפב

 אא 8 0טטגווטח רושיקה תא הסנ ,1וד'אוו. לע

 .(תורישה תלבקל ,םניח ,םדוק םשריהל ךילע)

 תועיבש ירקס .וסינ רבכ םישלוג 7000-מ רתוי
 .95%-ל לעמ לש ןויצ ול ונתנ רתאה לש ןוצרה
 .םולשתב ינכטה עויסה יתורישל םולש דיגת

1 

 רתויב בוטה שופיחה עונמ
 מ

 ןיא .00ַפְַט תא םיבהוא ונחנא

 דבוע אוה ךיא גשומ לש אמש ונל

 לע םירבדמ דרופנטסמ םיקירבמה תוחומה -
 תולימ תא שקה :תפכיא הו ימל לבא ,םימתירוגלא
 ףרהכ ךל ריוחי 000816-ו ,שפחמ התאש חתפמה
 סויכ וב שי) ופקיהב לודיגה .חמ תואצות ןיע
 תוירלופופהו (םיפד דראיליממ רתוי לש סקדניא
 (/גוגטט! לש לדחמה תרירבכ םג שמשמ אוה) ולש

 רמוש םג אוה .ולש קוידה תמרמ המואמ וערג אל

 לוכי התאש ךכ ,ולש רתאה ךותב םיבר םיפד

 ירותסמ ןפואב ומלענ רבכש םיפדב וליפא תופצל
 .תשרב ירוקמה םמוקממ

 -מ לבקת הסינכל 51-4 תרומת :תפסונ הצלמה

 םירמאמל השיג | טוה!םטודו 1.1811 8 ףסטטוה] ש01]טונטמ

 .םינוש םיימדקא תורוקמו םייקסע ,םייעדמ

06 

 רתויכ בוטה לטרופה
 חס!

 - רתוי הפי השענ אל הזה רתאה

 לכ רפתשהל ךישממ אוה לבא

 ךא ,המוד סש ונל שיש ןוכנ ,בגאו) ןמוה
 .(תודרפנ תויושי יתש ונא תכרעמה תניחבמ
 םיחמומ ץורע :רתוי םירישע וכפה רתאב םינכתה
 אוהו צגווטס! )[טפאגהטטז ךותב בלושמ שדח

 הנשמ רתא .וילא םינופל תוידיימ תובושת קפסמ
 25018 לש ןוסחא חטש ךל קפסמש תונומתל

 תוריש .ןווקמב יטרפ תונומת םובלא תרימשל
 תרבעה תכרעמ עיצמ צוטט! ?23ץ ווטש

 ץוחגחט6\ אוסה תורישו ,תנווקמ םימולשת

5 

 ו

2 



 םוטטומפטזפ לש המרב םרוז ואדיו קפסמ ינתפאשה

 זכרמ םג םהל שי .(יאואוא .ט1טסוהסטזש טסח) רצ

 תוחול ,תושדח ,תוריקס ללוכש ,הקיזומל שדח

 תדרוהל תורשפאו (וחטצאהשש 0416ג) םירסמ

 לכות ,הז לכמ םמעתשהל חילצת סא .םיצבקה

 .םהלש ץצונה םירתאה ךירדמל רובעל דימת

 ירּדמ

 טסט
 הירוגטקב דיחיה רתאה והוש ןוכנ ₪

 אוהש הביסה קוידב וז לבא ,ולש

 התא ,יוצמ רתא לכב ומכ .חצנמ רתא

 שפחל וא ,חתפמ תולימ לש התליאש ןיזהל לוכי

 תולימ וליא חוטב ךניא םא .יתיבפלא סקדניא יפל

 המישרב ףדפדל הצור ךניא םא וא ,שיקהל חתפמ

 לעמ אצמת הו רתאב .היעב ןיא - םיקניל תואמ לש

 םינוש םימוחתב םיקסועש םינוש םיכירדמ 700-ל

 תא ךליבשב ושע רבכ םהו ,םדאה יקוסיע לש

 ןיב - רחא יפיצפס אשונב קסוע ךירדמ לכ .הדובעה

 תחאב וא סיעזג ןיב םיסחיב ,היויוולטב רבודמ םא

 ירתאל קלוחמ אוה .לובסייבב תונותחתה תוגילה

 ,תינדי ופסאנש םיקנילו םירמאמ םיליכמש הנשמ

 לש השיכרה .[!ט-וט גוסמ םיכירדמו םימורופ םגו

 םידחוימש םיניזגמ 250-כ לש ל"ומ - ווטש

 תא ,קפס אלל ,רישעת - תויפיצפס דאמ תושינל

 .\פסטו לש עדימה תורוקמ

 ןיינע ימוח

 ב
 וול

 5 הוא 503זסה'5 ק3+ה דס סוסו
 6600 810הפ 87% 1: 0115 164/64 5 רזה 1

 וצפו
 דחה 18065% סקוה\סה ןכס!!5 ןכט!;5166 :ח 15861 .הזס1ו0|860םע

 גז סט סקקספוו סה 168067 הו16| (הז1:) 5 הזסח

 וז
6 

 6069000 וה 66+ 6 1015561 =

 878% טע 3 חוויחוה 01 5096 60 32% ויו[ 6

 פסו 1660. ד]6 טה 6 1ן6 אס

 ה 1008665 ו 116 נווה 6881 15600
10 065 

 רתויב בוטה - רתא
 שפס\שח!ס00.6סחה | |

 םג ,םירחא הנכות ירתא ומכ

 בורק :לכה קפסמ (!סואוו10₪ שטחה

 תוישפוח ,(אוגזטואגוט) תויפותיש תונכות 30,000-ל

 המ .המגדהו (וו41) תוסנתה תואסריג ,([זטסוצ גזט)

 ןיוצמה ןוגראה אוה המישרה שארב ותוא םקממש

 .טחשו םאה-רתא םע היצרגטניאהו רתאה לש

 םיללוכו ,םיטרופמו םיידוסי תונכותה ירואית

 םאהו ,הסריגה לש הגופתה ךיראת ומכ בושח עדימ

 םירושיק םג סנשי ..טמומצוג!!טז תללוכ הנכותה

 ןגנ תדרוה םאש ךכ ,שחשו-ב ףסונ יטנוולר עדימל

 הקיזומ אוצמל הפיא םש דומלל לכות ,שדח 3

 .\103 ירוטילקת רוציל ךיא וא

 ןיידע םה '7100ו%5 ירתא :תופסונ תוצלמה

 תורושקש תונכות וב שפחל רתויב בוטה םוקמה

 ןיוצמ רתא אוה ,געט(טחוזג] .תשרב שומישל

 .רתוי תינכט-תיעוצקמ היצטניירוא םע

 ו צא

 די-ףכ יבשחמל תונכוז
,4 6601 !0 

 \ואסז וא !וה בשחמ ךל שי םא /

 ןימאת אל ,הז רתאב תרקיב םרטו

 400-) םיפסות לש רצוא וב שי .דיספמ התא המ

 םירחאו םיישפוח םקלח ,רזע תונכותו (טחא

 םימושיי לש תוירוגטק 100 דבלמ .םייפותיש

 לש תעד תווחו תוריקס םג וב אצמת ,םירזעו

 תוצופנ תולאשל תובושתו ךסמ תונומת ,םישמתשמ

 ילעב םישמתשמל תונורתפ םג םש שי .([₪408)

 ,לשמל ,ומכ םידחוימ םימוחתב םיכרצ

 האופרה סוחתב .םיאקיסומ ,םיסייט ,םימונורטסא

 .םימושיי 300-מ רתוי םהל שי המגודל

 עציה ואצמי ץטט\שו 6 ישמתשמ :תפסונ הצלמה

 .ג!חו ימושיי םג עיצמש ,11גח04גח8ִַס לש רתאב המוד

 םניִח ראוה
 צסחסס! \\סו|

 \\טט-ראוד תורישב הריחבה +-

 דחאל דימת המצמטצה

 .[וסוחוגו| וא !צגהסס :םיינשמ

 תא להנלו לבקל ,חולשל ךל םירשפאמ םהינש

 -ל לבא .ןפדפד לכמ ךלש ראודה תויקיתו ראודה

 דימעמ אוה :ףסונ דחא ןורתי תוחפל שי גוט!

 -ל האוושהב ,ראודה תויקית רובע 6א18 ךתושרל

 תוריש תא םג ונבהא .זטזוו4] לצא דבלב 8

 ,(םירתאה ינשל ףתושמ) םהלש םיסוריוה תקירס

 וטו הנוכתה התייה ונביל תא הבשש המ ךא

 דירוהל ילבמ \בוקב ןייעל תרשפאמש .ג (וגטווותטחו

 חטש םא ,ינש דצמ .ךלש בשחמל ללכ ותוא

 תא ףידעת ילוא ,ךל קיפסמ !10ו₪41] לש ןוסחאה

 תוריש סע הבוטה היצרגטניאהו ןיוצמה קשממה

 .א[8% \[טאאטמטטז

 ב

 םיידיימ םירָסמ

 0! !ח5וסח1 \0556ח0
 יתודידיהו יטנגלאה םיידיימה םירסמה תוריש 1

 רתויב ירלופופה םג אוה .רתויב

 .םישמתשמ ןוילימ 64 ול שו -

 םיתורישל הרושק ,בייהראב ולש הלודגה החלצהה

 העדוה ומכ ,401. ייונמל עיצמ אוהש םידחוימה

 .ינורטקלא ראוד תעדוה תלבק לע תיטמוטוא

 רוגיש קר אל תרשפאמ (4.1) הנורחאה הסריגה

 רוגיש םג אלא ,טנרטניא-ןופלטב החישו םיצבק

 תנגה ילכ םג .טא'צה ןולחמ תורישי תונומת

 .רתויב םיבוטה םה הלש תויטרפה

 . הוו הוחמוה טז הה-וז06+ 151 6 | -ןםן>|

 6 ₪00 צו 6

 1106161 21071 018: 00% 31 עוץ

 218% טתח/הפוחסה : 56 0001 05 גס הו? 5

 ת זמ ג *ג 5 7 ט ₪ ₪ 6

 ן4ופ חסוח6 5 60.

8 4 4% 9 
 וה דפ כ ור

 רחכנה םוטא'צה רתא
 טו .60

 ידומיל תא תחנזה םא

 רפסה-תיבב תילגנאה

 בישקהל םוקמבו

 :הגאד לא ,רועישה ןמזב סקימוק תורבוח תארק

 ששב ידיימ ינטלומיס םוגרת קפסמ אוטוטו

 םג לוכי התא .טא'צה ןולח ךות לא רשי ,תופש

 ללוכ - תונוש תופש 20-ב תוחישל ףרטצהל

 ךל רשפאמ ףסונ בינגמ ילכ .תיכ'צו תידנלסיא

 ינטלומיס םוגרת םע (!געש) היח תיטרפ החיש םייקל

 .(םירסמה ןולח ךותב חתפיי דחוימ ןולח) ידיימ

 םירתא לע םירבדמ םא :תפסונ הצלמה

 םימייקתמ ('עטטוז טח-ב םיטאיצה - םיבינגמ

 לכות הזה םלועב .םמהמ ידמימ-תלת סלועב

 -תלת תיב ךמצעל תונבל וא ,ילאוטריו בו'ג לבקל

 .תויטרפ טא'צ תוחישל ידמימ

% 
 םירתא תומנקהל רת

0 
 יפד תריציל רתא םוש 1

 ברקתמ אל שש

 אוה ולש לודגה ןורתיה .הז רתא לש םיילוסרקל

 ילכה .ךתושרל דימעמ אוהש 51וט8טווטטז תנכות

 ,םינוש םיטנמלא ףדל סינכהל ךל רשפאמ הוה

 - בבוסלו תונשל ,הצור התא וב םוקמב םביצהל

 .11דאו1,-ב גשומ לש מש ךל היהיש ילבמ תאו לכ
 ירדח ,תועדומ תוחול ,םיקניל ףיסוהל םג לכות

 דועו טסקט לש םיטקפא ,הצופת תומישר ,טא'צ
 תלגע םג רתאב בלשל לכות .ךחור לע הלועה לככ -

 תא קוושל ליחתהלו ,(<ווטקעוחַש שגזו) תוינק

 לש 86|| סטו שזטשטש( תנכות תועצמאב ךתלוכרמ

 .תונקל וחילצה םה ונתוא .[1טוווטצוטגש

 וס של ו סו זמ פוד

 טנרטניא ופלָט
 פוס|קס0 .6סוו
 תוחיש לש אשונה לכ 9

 ןיידע טנרטניאב ןופלט

 לוקה תוכיא .תווהתהב

 רוביחב שמתשמ התאכ וא הסומע תשרהשכ תדרוי

 םנשי לבא ,םלשומ אל םעפ ףא הזש ךכ ,יטיא

 דחא ףא .םוחתב םיחלצומ םיתוריש תאו לכב

 -לכ הטושפ וזה היגולונכטה תא השוע אל םהמ

 וליפא ךירצ ךניא .םוג|5ג6 ומכ שומישל ךכ

 אוה ךרטצתש המ לכ - תדחוימ הנכות דירוהל

 רפסמ תא שיקהל ,(םניחב) תורשל םשריהל

 חחושל רשפא .רבדל ליחתהלו שקובמה ןופלטה

 לע אוה םג יונמש רחא 06 שמתשמ םע םניח

 םלועב הפיא הנשמ אלו ,וילא רבוחמו תורישה

 ןופלט רפסמ לכל ?6-המ גייחל וא ,אצמנ אוה
 ,םניח ןה ב"הרא יבחרב רפסמ לכל תוחישה .ליגר
 התא הפיאמ וא רבדת ןמז המכ בושח אלו
 רשקתהל רשפא ,םלועה ראשל .רשקתמ

 לכות .החיש תקדל טנס 10-ל 5 ןיבש םיפירעתב
 םגו ,יטרפ םינופלט רפס רתאה תועצמאב להנל

 .םיניקס ינימ לכב ןגייחה תא שיבלהל

7 
 ו

 רתויב בוטה םיטפטה רת
 סוטוזסו 8 שי
 תא רצי ססילב ןייאר %%

 ,םיירוקמ םירתאה דחא
 רובע אוצמל לכותש רתויב םיביהרמהו םייתריציה

 םירבדמ ונחנא ,ןכ) ךלש בשחמה לש הדובעה ןחלוש

 רתאב .(תוריקל אל ,הדובעה ןחלושל םיטפט לע

 ללוכ ,םניח תואמגוד 35 דירוהלו תופצל לכות ולש

 וא "הלילב םימודא םימש" ומכ תוממהמ תונומת

 90-ל 512) יונמ תושעל םג רשפא ."(נסו!וגוה 1999"

 לכל השיג לבקלו (הנשל 525 וא םוי

 400-מ הלעמל ליכמש ,ולש ףסואה

 ,הברה יד ונדרוה ונחנא .תוריצי

 וב

 סוּה5פסה6הל



 ה - וחיטבה ,הקד המוממד לוקב םלענ 2000 גאבש ינפל עגר

 : חא .םיסוריו לש הנש והז ,2001-ל םולשב ונעגהש יר

 ו ?םהירוחאמ דטוע ימו םיסוריוה םיעיגמ הפיאמ .ןיינעה לע א
 ש

 םיעלקה ירוחאמ הצצה ?ונמצעב ןנוגתהל לכונ דציכו םהינפמ ונילע ןגי

 םיסוריו-יטנאהו םיסוריוה תיישעת לש

 לואר בשוי ,טקשו ןטק ,יקנ ןורדחב

 ךעומו ,תבהבהמ םיבשחמ תמירע לומ הראיטינלא

 ,יתימאה וחומ תא אל .ולש חומה תא תויטיאב

 וב חומ תרוצב יטסלא ימוג עוצעצ אלא ,ןבומכ

 .םיחותמה ויבצע תא עיגרהל ידכ שמתשמ אוה

 םילדנסו יקאח יסנכמ שובל ,הראיטינלא

 .םלועבש העגרהה יעצמא לכל קוקז ןכא ,םיטפורמ

 יחסכמ תדיחיב ןושארה וקה ילייחמ דחא אוה

 5עווגחוט6 .\חווצוז₪) 8486 לש םיסוריווה

 לש םיסוריוה רקחל וכרמה ,(89%6גו08 (טהוטז

 רו | דנשוק דיוויד

 הצופנה סוריו-יטנאה תנכות תחתפמ ,קטנמיס

 אוהה רקובה תא ,לשמל ,וחק .אאסוצסמ חזו וזטצ

 רקוב תונפל 4 איה העשה ;ןורחאה יאמב

 ןופלט לוצלצ עמשמל ותנשמ ץיקמ הראיטינלאו

 "הסיט"ה איה רכוז אוהש אבה רבדה .ינדרוט

 -הטנס לש םילקדה תורדש ךרואל ולש הריהמה

 לכ" .%486 לש ילולפאה ןוינחל ךרדב ,הקינומ

 רמוא ,"הסילמ לע היה וילע יתבשחש המ

 ןאלו ישאר תא האלימ איה" .26-ה ןב הראיטינלא

 "התוא יתיאר ,יתלכתסה אלש

 לש רבעשל ותרבח וא ,ותשא הניא הסילמ

 לש בשחמה יסוריו לש "אמא"ה יהוו .הראיטינלא

 טנרטניאה ריוואל הררחוש איה .םינמזה לכ
 הלחהו ,ו/טוש יכמסמל הקבדנ ,ןורחאה ביבאב
 לכל 0טווססא תועצמאב תיטמוטוא המצע רגשל
 ךות .עוגנ בשחמ לכ לש תובותכה ירפסב ךעמנ
 ינורטקלא ראוד יתרש המתס איה תורופס תועש
 וא ןושארה סוריוה היה אל הסילמ .םלועה לכב

 הו היה לבא ,הירוטסיהב רתויב ימומרעה וליפא

 לכב תוישאר תורתוכל הכזש ןושארה סוריוה

 ראטס-רפוסל ךפה אוה .םלועב הידמה יעצמא

 לש לג ויתובקעב ררגו ,הנודמ ומכ שממ ,יתימא
 .וילא תומדיהל וצרש םישדח םיסוריו

 סוריו הז היה .הסילמ וז התייה אל םעפה לבא

 לא תוגרדמה הלעמב גליד לוארש העשבו ,שדח
 תרוש םש לע ,1,0%6 808 :םש סוריוה לביק ,ודרשמ

 ןהילא ראודה תועדוה לש (''1 ןטצש צסט") אשונה
 םיבשחמ ןוילימ 45-כב עגפ אוה הממי ךות .ףרוצ
 ןוגטנפהמ ,םוקמ לכב ראוד יתרש קתישו ,םלועב
 סוריוה הלע ובש בלשה הו .יטירבה טנמלרפל דעו
 חתיפש הז רחא יתרטשמה דוצמה ךלהמב .הגרדב
 התלגתה ,ררועש תירוביצה הרעסה עקר לעו ,ותוא
 תא הלביקש ,רתוי המילאו תינפקות תפסונ הסריג
 קוחמל תלגוסמ התייה רבכ איה .ןאשוץ1,0צש םשה
 ,בויא רפסב רומאכו .תוינש רפסמ ךותב םלש קסיד
 הלגתה רצק ןמז ךות - "...אב הזו רבדמ הו דוע"
 ."םייח תורוק" ךמסמל שפוחמ ,ישילש טנאירו
 תרש) וניר טנ'גש דע ,ךכ-לכ רדוק הארנ בצמה
 ןוכנל האצמ ,(אצויה ןוטנילק לשממב םיטפשמה
 רוביצ ינפב עירתהל ידכ םיאנותיע תביסמ סנכל
 םיסוריו תעפוהל תוריבסה לעו הנכסה לע םינכרצה
 הייפיצב התמישנ תא הרצע הקירמא .םיפסונ
 .תילטיגיד הפורטסטקל

 רבד אל לע המוהמ
 תפיגמ לע תוארתהה לבא ,םיניתממ ןיידע ונחנא

 .רבד אל לע הבר המוהמכ ולגתנ תימואלניב םיסוריו
 ןויטבה זאמ רתויב הלודגה לפנה-תרהזא

 רוטינ תכרעמל תודוה .2000 גאב לש יטפילקופאה
 ,ףשהת 306 61וצשז המשש ,תיטמוטוא םיסוריו יוהיזו

 רג אל םסרופמה 1.0 ומכ םילא סוריו וליפא

 רתויב יטומרעה וליפא וא ןושארה סוריוה היה אל הסילמ

 תורתוכל הכזש ןושארה סוריוה הז היה לבא ,הירוטסיהב
 -רפוסל ךפה אוה .םלועב הידמה יעצמא לכב תוישאר

 לש לג ויתוכקעב ררגו ,הנודמ ומכ שממ ,יתימא ראטס

 וילא תוונדיהל וצרש םישדח םיסוריו
9 

 ולוא וא !םירשכומ אל ךכ-לכ םה ,ילטיגידה תוכרעמה לש התבשהה ןמּול רבעמ ישממ קונ
 תא הרצע וז תכרעמה .וב וקבדנש
 ינפל דוע ילאריוה םוהיוה תוטשפתה

 ןוינחב ותינוכממ תאצל קיפסה לוארש

 .רקוב ותואב 54886 לש

 * םאה !המוהמה לכ המ לע וא
 םינואג םתוא ,םיסוריוה יבתוכ

 סלועב והבו והת עורזול םיסנמש םיעשורמ

 םינגמש לעה-ירוביג ,ויתימעו הראיטינלא
 -לכ תמאב סה ,תשרה תרובעת לע שפנ ףוריחב

 תנבה לש היצפסנוקה ילואו !םיננוחמ ךכ
 תיעטומ וליפאו השודנ ,הוה םויאה
 םיברקתמ ילוא ונחנא וישכע !ןיטולחל
 ללחב םיסוריו תעירו ,לכה תולככ .תמאל

 םוילדנוו לש גוס הזיאל רתוי המוד טנרטניאה

 ?םיננוגתמ ךיא
 יקנ בשחמל םיפיט השיש
 וא אוטא1ו6 ,א\\ ומכ הנכות לש תינכדע הסריג ןקתה .סוריו-יטנא תנכותב שמתשה
 םיסוריו תומיתחב תיטמוטוא ןכדועתש ךכ התוא רדגהו ,עקרב ורל הל ןת ."-פטסטוט
 .ןרציה רתאמ

 תעדוהל ףרוצמה בוקה והמ תואדווב עדוי ךניא םא .םיפרוצמ םיצבק תחיתפב רהזה
 1טֶע , ץסט סווג" ןונגסב העדוה תלביק .וב עגית לא ,ותוא חלש ימ וא ,תלביקש ראודה
 רמוא אוה םא .ךכ-לכ בושח הו עודמ ותוא לאשו התוא חלשש הזל רשקתה "זס ו
 .דיימ \בוקה תא קחמ ,רבדמ התא המ לע עדוי ונניאש
 דאמ תויהל לולע הז טחוהע]ט\ש.8א₪ ומכ םש סע ףבוק תלביק םא .םידושח תומשמ רהזיה
 .ףוקש תוחפ והשמל תולקב בוק םש תונשל ןתינש םג רוכז לבא .ותוא ץירהל קיחצמ אל
 .םיסוחד םיצבקל רודחל םישקתמ םיסוריו .םיבושחה םיצבקה תא סחד
 חיטבהל ךל רשפאתו ,ךלש ראודל תינורטקלא המיתח קפסת וכ הנכות ./(:? תנכותב שמתשה
 תיטמוטוא םמצע תא חולשל םיגהונ םיסוריו .חלושכ םושרש יממ חלשנ ןכא ראודה רבדש
 ,הז םע םג דדומתהל הלוכי 07 תנכות .תאו ועדיש ולב םג ,ךירבח לש םיבשחמהמ
 הריגמב םיחנומו ,הביתכ ינפמ םינגומש םיקסידל םיקבדנ םניא םיסוריו .לכה הבג
 ,חוטב םוקמב םיקתועה תא רומשו ,תונמדוה לכב הבג .הלוענ
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 לש רצויה ,'תימס .ל דיוויד רחא יטמרדה דוצמהשכ
 םירתאב םימהלתמ םירסמ םסרפל ,םילבה ינימ לכ
 ופלחש םישדוחב .ןויד תוצובקב ,םימורופב ,םהלש

 הנשי" :ופו לש רקחמה זכרמב תרקוח ,ןודרוג הרש
9" , 
 הל

 אל .םלועה תא שובכל ןויסינל רשאמ ,יתדוקנ

 שיא וא רתול סקל ןונגסב םיעשופ-יכראב רבודמ

 ןמטאב וא ןמרפוס תא ךירצ אלש הארנכו ,ןיווגניפה

 .םהילע רבגתהל ידכ

 אל ,לשמל ,'תימס .ל דיוויד הסילמ לש רצויה

 יטמרדה דוצמהשכ .סקימוקהמ םילבנל המוד

 ררבתה ,בטיה רשקותמ רסאמב םייתסה וירחא

 ,ונרופל רוכמו ןלטב דדובתמב לכה-ךסב רבודמש

 ירחא סוריוה תא בתכ אוה .יסריג-וינמ

 המש .םקיר וינפ תא הבישה תחא תיאזיטפירטסש

 םתסה ןמ בשח 'תימסו ,הסילמ ,ןבומכ ,היה

 ימ םלועה לכל הארי תשרל הזה םשה רוגישש

 .םימי המכל ,ולש וגאל רזע הז ילוא .ןורחא קחוצ

 תויצביטומהש ןוויכ ,תניוצמ אמגוד אוה 'תימס

 תונערופה ער ןה וגא תויעב .דאמ תויסופיט ןה ולש

 ריבסמש המ ,םיסוריוה ירוחאמ םלועמו אמ דמעש

 קונהמ לודג םירצוי םהש יתרושקתה שערה עודמ

 תוחפ וגאל בוט ,ףקיה בחר קזנ .םהלש יתימאה

 רקחמה תרבח ינותנמ .ףקיה בחר יתרושקת רוקיסמ

 8.7 ףקיהב קונה יכ הלוע ,("טווהקטוטו [:ט000זהושא

 רקיעב היה 1.סצ6 8טַא-ל סחוימש רלוד דראילימ

 בי""הראב תורבחה ודביאש הדובעה ןמז לש רצוי לעופ

 ראוד יתורישמ וקתונש םידבוע תתבשה בקע

 בשחמה תוקלחמש ןמזב - ינורטקלא

 ראודה יתרש ןוסיחב וקסע םהלש

 ןויע .תרנצב המיסחה תחיתפבו

 / קרש הלגמ םינותנב רתוי קימעמ

 תויתלשממה תויונכוסהמ %

 וצלאנ תויטרפה תורבחהו

 םהלש תוכרעמה תא תיבשהל

 .תחא העשמ רתוי ךשמל

 .הסילמ ירוחאמ דמעש שיאה ,'תימס .ל דיוויד :לאמשמ .1 רפסמ רוביצה יביוא

 .1סטטמטפ תצפהב םשאנה ,ןמזוג הד לנוא :ןימימ

 2001ףומ

 רבודמש ררבתה ,בטיה רשקותונ רסאונב םייתסה ,הסילונ

 אוה .יסר'ג-וינמ ,ונרופל רוכמו ןלטב דדובתמב לכה-ךסב

 תא הבישה תחא תיאזיטפירטסש ירחא סוריוה תא בתכ

 הסילמ ,ןכומכ ,היה המש .םקיר וינפ

 ,ןמזוג הד לנוא אוה [.טצט 8וַט חותיפב דושחה

 אלש ןעוט אוה .םיניפיליפהמ לשוכ טנדוטס ,26 ןב

 ררחישש ןכתייש הדומ לבא ותוא חתיפש הז אוה

 עמשנ הז םא םג ."ןווכתמב אלש" ,טנרטניאל ותוא

 םלועה .ירשפא טלחהב הז ,עבצאהמ ץוצמ \וריתכ

 ידי-לע רקיעב סלכואמ ,םירקאהה לש ןותחתה

 םיסוריו חלשל איה תירקיעה םתרטמש םיריעצ

 .םלועה תא דימשהל אל ,הוב הז

 יבתוכ היפל תיעטומ השיפת הנשי"

 ירסח םיטפויצוס םה םיסוריוה

 ,ןודרוג הרש תרמוא ,"תוירסומ תובכע

 ש"יע 18א] לש רקחמה זוכרמב תרקוח

 לבא" .קרוי-וינב ןוסטוו .ייי'ג סמות

 םיגהנתמש ,םידלי לכה-ךסב סה םבור

 םיסחי םימייקמ םה .םליג ינב לש תומרונה יפ-לע

 ילעב םה .םהירבחו םהירוה םע םיבוט

 המ לכ .ללח ינעדמ אל ,תעצוממ היצנגילטניא

 תויהלו םהירבח ןיב הפי בלתשהל הז םיצור םהש

 תריציל תירקיעה הביסה ."םתביבסב םילבוקמ

 ידכ אלא ,סרה עורזל ידכ הניא ,ןכ םא ,סוריו

 דובכ לש םוקמ שובכל וא הרבחב לבקתהל

 .דוקה יבתוכ לש תיליעה תוצובקב

 -ךסב עצוממה םיסוריוה בתוכ ,תורחא םילימב

 יבוחרה תויפונכ בור ומכ .""לבוקמ" תויהל הצור לכה

 אל ללכ-ךרדב םירקאהה תויפונכב םירבחה םג

 שקשקלו ראוד תובית סורהל רשאמ רתוי םישוע

 תרגש התייה רבעב .םימייק םהש ריכזיש יטיפרג

 תיתורבחו החותפ םיסוריוה יבתוכ לש תוגהנתהה

 בבגלו םיטאיצב םהיניב שקשקל וגהנ םה .רתוי

 ןיזגמ ח +

 ,תצק וררקתה םיניינעה 1.טטט8טַפ תעפוה ואמ
 תונוטלשה וטקנש השקונה הדמעה ללגב הארנכ
 םויה השק .םיסוריו יציפמ ופלכ ב"הראב םיילרדפה
 םיירלופופ רתויה 186-ה יצורעמ) <וז₪-ב אוצמל
 והשמ ול שיש והשימ ,(םיסוריוה יבבוח תליהק לש
 .תאז תושעל דחפמ וניאו רמול

 םיטפויצוס םה םיסוריוה יבתוכ היפל תיעטומ השיפת

 ,םידלי לכה-ךסב םה םבור .תוירסומ תובכע ירסח

 םהש המ לכ .םליג ינב לש תומרונה יפ-לע םיגהנתמש

 םילכוקמ תויהלו םהירבח ןיב הפי בלתשהל הז םיצור
 תשרה לע םירמוש

 םימעפל אוצמל תאז לכב רשפא לבא ,השק
 -ב תועש הברה ירחא .רבדל זיעמש והשימ
 ןתפאש ןתינכות .דחא ףוספוס ונאצמ +
 םיללצה ךותמ חיגה ,003/וגט\שז םשב ההדומש
 םיטרפה יטרפ תא ןוידל תולעהל ידכ <צווט לש
 רפסל וכומ אוהש המ לכ .םיסוריו תריצי לש
 אוהש ,16 ןב אוהש הז ומצע לע

 ,"קופד" רפס-תיבל םוי לכ ךלוה

 קוסע ונניא אוה רשאכשו

 רפשל הסנמו םיסוריו לע דבוע אוה סיטא'צב
 המ עומשל ןיינועמ ינא" .ולש תונכתה תלוכי תא

 תדימ לעו ילש םיסוריוה לע םיבשוח םירחא
 ,רמוא אוה ,"םורגל םילוכי םהש קונה 2

 ינא חמכ דע ימצעב תוארל לכוא ךכ"
 םימת ילוא עמשנ הז םא םג ."הזב בוט

 םילודגה תרשע
 הירוטסיה ושעש םיסוריו
 םיחתופ וב םישמתשמהש ירחא םיבשחמה םלוע תא קתשמ 1.טוטַ סוריוה 10
 .םירחא םיקיבדמו םיקבדנ ,ינורטקלא ראודל ףרוצש \בוק
 ,0₪ווססא תועצמאב המצע הציפמ צאו \\סוש יכמסמ הקיבדמ הסילמ :9
 שמתשמה לביק עוגנה ךמסמה תחיתפ סע .ןושארה וא טו-ה סוריו ,6טחטטק( עיפומ :5
 ,"/\ח6 ווגו"א טחטטפה וס קזסטט וזוע קסוחו" :העדוהה תא
 ןושארה סוריול ךפוהו ,סקס-ב תוקסועש ןויד תצובקב עיפומ 054 סוריוה :6
 ,טנרטניא תועצמאב \פומש

 הנושארה םיסוריוה תקינאפל םרוג (ארמל 6-ב ףרפתהל יופצש) ול'גנאלכימ :2
 .תרושקתה יעצמאב

 תומייקה סוריו-יטנאה תונכותמ קומחל חילצמ ,ןושארה יפרומילופה סוריוה ,!וק :0
 .תע התואב קושב

 .ורגלוב תנכתמ ידי-לע בתכנ .םינושאר םיינסרהה םיסוריוה דחא ,[גז .\צטחפשז עיפומ 19
 .תימצע האווסה תנוכת לעב ןושארה ,0ואשּושט סוריוה הלגתמ הינמרגב 18
 .םלועה יבחרב ץפומו ןאטסיקפמ אצוי 0-ל ןושארה סוריוה ,םוזגוח :6
 תועטב תררחתשמש תינויסינ "תעלות" הדבעמב םירצוי אטוטא 2486 יסדנהמ :12
 .ןתריגסל תמרוגו הרבחה לש םינותנה דוביע תוכרעמ ךותל
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 לואר ומכ םיסוריו ירקוח ,קיזמ יתלבו
 הלאכ םישוקשקל םג םיסחייתמ הראיטינלא
 םיסנמ הלאה םידליהשכ .קדצבו .תוניצרב דאמ
 תאצל לולע הו ,"םיבוט םה המכ דע" קודבל
 ,םלועה תולכלכל םידראילימ תולעלו הטילשמ

 ריכב טסילנא ,סנירפ קנרפ תאז חסינש יפכ
 םישנא ויהי דימת" :[יטוזטאוטו רקחמה תרבחמ
 .ייםילפא םירוח ינימ לכל תועבצא בוחתל םיסנמש
 ומכ סוריו-יטנא תורבחש ,ןכ םא ,אלפ הו ןיאו
 תועבצאה תא תורכל ןמצע לע וחקלש ,קטנמיס
 וליפא קטנמיס .ווכ הליהת ןמצעל ושכר ,הלאה
 לע רפסמש סקימוק ןורפס רואל האיצוה
 שרפה תא חצנמש סקימוק רוביג ןימ ,5/א1א("וווגה
 האר) עדימה תא ליצמו ,ילטיגידה םלועה לש רוחשה

 ףא ,תאז לכבו .(הבתכה ףוסב םירושיקה תמישר
 ,ןיבור וא ןמטאב ונניא סוריו-יטנאה תורבחב דחא
 םתכאלמ תא םישועש

 םניח תורישכ

 תורבח .תושונאל

 קטנמיס ומכ

 אל תולעופ ןוטרונו

 םיעינמ ךותמ קר

 יחוויד יפ-לע .םייטסיאורטלא

 םיחוור 1999 תנשב סוריו-יטנאה תורבח ופרג 6
 תרבח לש ח""וד .דבלב בי"הראב רלוד ןוילימ 670 לש
 סוריו-יטנאה תונכות לש תוריכמהש עבוק 6 8
 .הסילמ רבשמ תפוקתב 67%-ב וצפק

 וא הסילמ ומכ םיסוריו ,תורחא םילימב

 6 001 רמ



- 

 ח טוה ב בי נ.ב

 םידקור םתאו
 םיענענמ םה ךיא .םידקור םה ךיא וארת .םיזז הלאה םישנאה ךיא וארת

 1999 תנשב סוריו-יטנאה תורבח ופרג וס6 יחוויד יפ-לע
 ומכ םיארנ םה ,םינמגוד ומכ ללכב םיארנ אל םה .ארונו םויא .םידנדנמו

 לש ח"וד .דבלב ב"הראב רלוד ןוילימ 670 לש םיחוור

 םיקיזמ םהשמ רתוי םיקסעל םיבוט 1.0

 אקוודש םהיניב םימיכסמ םיחמומהו ,הלכלכל

 ידכ .םינכוסמ תוחפה םה םיצופנה םיסוריוה

 חצפל ךירצ אל סוריוה ירוחאמש שיאה תא סופתל

 תדובע רקיעב איה שרדנש המ .ךבוסמ הנכות דוק

 תונמוימ תצקש תורמליי .תילנויצנבנוק שוליב

 ,ןילוגרמ םייג :8[-ה ןכוס רמוא ,"יקיזת אל תינכט

 םסוחתב תויחמומ לכ םדוק וז תמאב בושחש המי

 ."םיעשפ תריקח לש

 יחתפמ תא סופתל םויה לק רתוי הברה

 הסילמשכ .תרבגומה תועדומל תודוה ,םיסוריוה

 ןיא) 'תימס דר'ציר אקווד הז היה ,תורתוכל הצרפ

 ,'תימס .ל דיוויד תא סופתל רזעש ,(יתחפשמ רשק

 הממ רתוי הברה הטושפ ךרדב תאו השע אוהו

 תמישרב לכתסה טושפ אוה - בושחל ןתינש

 עוגנ \שטוש ךמסמב םינורחאה םישמתשמה

 ,ךמסמה רבחמ םש תא םש אצמ אוה .לביקש

 .ותדיכלל איבהו ,סוריוהו

 היגולונכטה להנמ אוה ,'תימס .מ דריציר

 דקמתמש רייכלמ ,ץוושגטע =סטמשגונטח לש ישארה

 םלועב תויטרפה אשונב רוביצה תכרדהב

 שמתשמ אוה םסנוקיתכ םימיבו ,ינורטקלאה

 אוה ,"הזה הרקמב לבא" .עצוממל לעמ םכחותמ

 אל וליפאש ,'םכח' ךכ-לכ היה עשופהיי ,רמוא

 ."ותוא סופתל ידכ עדי שרדנ

 השק ,הלאכ תוישפיטו תוסג תויועט אלל םג

 תוכרעמב םיסוריו ליתשהל רתויו רתוי םויה

 תומכחותמה תונכותל תודוה ,תולודג בשחמ

 בלשב וללה םיסוריוה תא תולסחמו תורתאמש

 םיסוריוה יעשופ םילוכי רבכ המ .םדקומ

 יסדנהמו ?8]-ה תוחוכשכ תושעל םיינתפאשה

 אל !םהיתובקעב םיאצמנ סוריו-יטנאה תונכות

 עוגפל הרטמב םיבתכנ םיסוריוה בור .הברה

 וא (ןוגטנפה לש הז ומכ) םיוסמ יזכרמ בשחמב

 םייתנשה לש םיסוריוה בור .יהשלכ הצופנ הנכותב

 ראודה תנכותב םסרופמ גאב לע ובכר תונורחאה

 2091 ץרמ | 8

 סוריו-יטנאה תונכות לש תוריכטהש עבוק 76 0010 תרכח

 הסילומ ומכ םיסוריו .הסילמ רכשמ תפוקתב 67%-ב וצפק

 הלכלכל םיקיזמ םהשמ רתוי םיקסעל םיבוט ,!(סש680 וא
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 םישמתשמ .טפוסורקימ לש 0טווססא תירלופופה

 ועגפנ אל ,לשמל :טטטזג ,תורחא ראוד תונכות לש

 סוריוה תא וציפה אל תוחפל וא ,ללכ-ךרדב

 רבד תחיתפל תפסונ ראוד תנכותב שומיש .האלה

 םג ונשיו ,לבוקמ תוריהז יעצמא איה דושח ראוד

 ינפמ ןגהל רומאש ווו!טטא תנכותל (ק460) יאלט

 תמישר האר) הב סישמתשמש םיסוריוה בור

 .(הבתכה ףוסב םירושיקה

 הנשי דימת ,םיסוריוה יחתפמ ושעי המ בושח אל

 הבג :םינגומ ךלש םינותנה תא רומשל החוטב ךרד

 םיסוריומ תוננוגתהל םירתא

 םניח הדרוהל

1 2 

 ו
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 ,המדא תודיער ,םיקרב תורעס דגנ םג בוט הז .םתוא

 רתויב בושחה רבדה .הצרתש המו ,תוצירפ ,תופירש

 .הקינאפל סנכיהל אל אוה תושעל םישלוגה םילוכיש

 ךכו ,םייחהמ קלח םה םייתימא םיקדייחו םיסוריו

 םג ,הנשב םעפ הבוט תעפש ומכ .בשחמ יסוריו םג

 תיבשהל הלוכי בשחמ סוריו לש תחלצומ הפקתה

 ,עגריהל איה רתויב הבוטה הפורתה .םעפ ידמ ךתוא

 לואר וליפא .שארל ךל תולעל הזל תתל אלו ,חונל

 עמשנ ימוגמ ןטק חומ םאו ,הז תא עדוי הראיטינלא

 ח + .ץילממ אוה - עיגרמ ךל

 ראו וא .הח11צ וויט א-ש1.6סזמ

 וש רא ,6-81410110%%סמו/00% ה1026-קוטו6 ןו0/

 ראו .שא 6.001 /1 0 3דרא/ 00 1031/1018 .48 011 .

 .- .\ וזו

 . 00"(/11\%% :תופסונ תונכות

 תנווקמ םניח תקירס

 . \צא
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 דועו עדימ

 .84 86 לש םיסוריוה תיידפולקיצנא

 .5/\ וה

 .6\ לש ערימה דומע

 רצ אא .אה 101 חט1.טסחה/ש 15/0011. 1ו

 וא וצו .[טטסוא'צ.6ס.%1₪%95/[1 .]וזומ]

 רו ו עא .טסחה/אשהמ/

 ראו חסה [טט.טסה

 אשרא .אע תה 1שט טסה /ג ששה 1/1 100.

 רא וארא -אע תרה 10 טה סט 1/8 שוק 00. ,

60.00 0 

 וארא .תרוטתס 0 1.ס0/1טט]ומט/סטוה0ע/9118-גק טפוסורקימ לש םיסוריומ תוננוגתהה דומע

 רש .0113ש טק 0 16-טסה/2 000/00 ]0100101100 2866 וה, יי 0001800% לע הנגהל יאלטה

 !יזגמ ח ז

 לע םישוע םה המ - תיבב ראשיהל םיכירצ הלאכ םישנא .תלוכמהמ םישנא
 םינהנ ארונ םה ?ילש בשחמה ךסמ

 .זוג אני
 רתאב ולבת ,ןאכ הרוק המ וניבתש ירחא לבא ,היינש םכל חקיי

 םיכחמ סתאש ןמזב .דחא דומע לכה-ךסב ןאכ שי .תועש הוה
 רוחבה ,לופ ותנומת םכלומ העיפומ ,תולעל רומגי רתאהש

 ,היוהד וקירט תצלוחו סני'ג יסנכמב ,רתאה תא םיקהש סמעושמה
 םא דוקרל לוכי ינא" תרתוכה תחת

 אל דוע םתא ,םייתניב ."הצור ינא

 וזה תרתוכה המכ דע םסיניבמ

 םיממותשמ יאדווב םתאו ,תקיודמ

 הזכש לושירב עיפומ לופ ןודאהש

 .ומצע ולש רתאב

 ,ןכומ רתאהש דע םתיכיח םא

 ,םישקמ תכרעמ שי ןימי דצבש ולגת
 ,לופ לש ותומד תא העינמ השעמלש
 ףידעמ לופש ומכ ,וא - זוול ול תמרוגו

 ורחבתש ירחא .דוקרל - הזל אורקל

 םג שי ,(דאמ םירכממ םלוכ) םיילקיזומ םיפול השיש ךותמ דחא
 הזחלו תועורול תוירשפא תועונת שש ,ןבשי עונענ לש םיגוס השיש
 - תורוא תא ליעפהלו עקרה תנומת תא תונשל םג רשפאו
 יעיברה ידגבב ,לופ לש תצפקמה ותנומתב הטילשה קר .םידוקירה

 החוטב העיסנ
 טוריפב איה "ילארשיה תונומכמה רתאייב תישארה הקרבהה

 .םיריהמה םישיבכבו םירעב ,ץראב תועודיה תוריהמה תונומכמ לכ
 םישלוגהו ,תנומכמ גוסו םוקמ יארמ תללוכ ,דאמ תקיודמ המישרה
 .הב תורסחש תונומכמה תא הילע ףיסוהל םינמזומ

 םירתאה דחאב רבודמ .הּזמ רתוי הברה אוה רתאה לבא
 דחא ףאש דע ,השעמל ,ץוחנ ךכ-לכ .תילארשיה תשרב אא
 ,תונומכמה תמישרמ ץוח .עיפוהש דע ול קוקז אוהש בשח אל ול ,
 ,תוריהמה תפיכא אשונ לכב םתעדי אלש המ לכ םכל הלגי רתאז
 םינוש תונומכמ יגוס :אמגודל .(רטושה לש אלו) גהנה לש -
 ןמז וובזבת) םכתא תרצוע תדיינ םא דיגהל ךירצ המ ,ןתונמיהמ

 ןיזגמ חו

 היצמינאהו תועטוקמ תועונתה .םכתא שובכת רבכ ,ולש םיירהצב
 ,הנורחאה הריחבה - עגרה עיגמ ואו .בר םסקה לבא ,תיתודלי
 ןמ ,םיפסונ םינדקר העברא םידוקירה תבחרל םילוע דחא-דחא
 -הארנ" ןונגס ותואב םישובל סלוכ ,לופ לש םיבורקה וידידי םתסה

 הכש "תיבב-ראשא -ינא-םויהש-יל

 .םידקור םלוכו .חראמה תא םלוה ו

 איצוהל ךירצ אל יכ .םינהנו

 שאלפ רתא תונבל ידכ םינוילימ

 תונפל אמאתיש ,םכחותמ-הגמ

 ףוסבלש ,םייתנפואהו םינכדועמל

 קפתסהל רשפא .ותוא ושטני

 לכ תא איבהל טושפו םומינימב

 .טנרטניאב םתיא דוקרלו םירבחה

 :ונל ומר רבכ לופש ומכ ,לכה ירחא

 ."הצור ינא םא דוקרל לוכי ינא"
 םתא הפיאמ רכויהל םיחילצמ אל םתאש הזה פולה ,בגאו

 ותוא םירכוז םתאו ,ו/טשח תקהל לש \/ טטשטס 1.40 הז !םיריכמ
 ולגת ,רטספאנמ ותוא ודירות םא ."פירט דור" לש לוקספהמ

 .אלמה רישה לע ףידע ןיכה לופש פולהש (ינומכ)

 רצ ור .1508.(]ו/ 654.00

 רטושה ,הזה ןמזב םא .רישכמב האירקה תא תוארל ושקבת ואו
 רשפא יאו קחמנ םכלש רפסמה ,תרחא תינוכמ לש תוריהמ דדמ
 ראודב סנקה תא םילבקמשכ תושעל רשפא המו (טרופר םכל תתל

 ;וסנכית .(העישרמה הנומתה תא לבקל םכל עיגמ ,תוחפה לכל)
 .םתעדי אלש והשמ ואצמת חוטב

 תא עדנ אל םלועלש ,ירותסמה "5קטשוווגצוטז" להנמ רתאה תא
 םג ,ייילרא'צ לש תויכאלמהב" ירותסמה ילרא'צ ומכ .ומש
 רבדי םגו ,ול םיקוקו ויהתש עדימה לכ תא םכל קפסי רטסמדיפס

 יתימאה ומש תא ףושחי אל םלועל לבא ,רתאבש סימורופב סכתא
 התא םאה !ונייח לכ תייה הפיא ?רטסמדיפס ,התא ימ .וינפ תא וא
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 רטפרפ .מ שלוגה לש ודודמ

 הש מ.טודה

 ג

 תמ רב בינגמ

 ןמרטוק0 | הטנמ הרובחתה דרשמ םאה !ךיתובקעב הרטשמהש ינפמ רתתסמ

 היודב תוהז תחת רתאה תא ליעפמ התא םאה !ךתוא קיתשהל

 !ינידמ טלקמ ךל קינעהל ובריס םלועה תונידמ לכש ירחא ,םפשו

 בוזעת אמש דימתמ דחפב היחנ ,ךמויקל םיעדומ ונחנאשכ ,וישכע

 ךירדתש ילב לארשי תרטשמ םע דדומתהל \לאינו ,דחא םוי ונתוא

 .םירורמתל בל םישל ילב וב םיגהונ ונחנאש יטרקוריב ךובמב .ונתוא

 וא 1.. 

 0יילפ ןוטייפ
 ודירוה ,םלועב םיקיחצמ יכה םישנאה ,ןוטייפ יטנומ

 ינפל רבכ םהלש תיגולותימה היזיוולטה תינכות תא

 אל טנרטניאב םהלש םיצירעמה לבא ,הנש םישולש

 וישכע ,הרדסה תא םתיאר .חונל םהל תתל םינכומ

 טפטה תא ודירות

 ענכושמ ינא :!ןוטייפ יטנומ :ירמגל הנוש והשמל תעכו

 תא בטיה םיריכמ ןיזגמחט( לש םיטנגילטניאה ויארוקש

 קירא ,(ל"'ז) ןמפיצ םהרג :םלועב הקיחצמ יכה תיטירבה הרובחה

 אלפומ רוטמינא) םאיליג ירט ,ןילאפ לקיימ ,סנו'ג ירט ,לדייא

 תא ,ראשה ןיב ,רציש ,ערפומ יאמבו

 ןבומכו ,(םיפוק 12-ו ליזרב םיטרסה

 הרדסל יארחאש ,זילק ןו'ג לודגה יאקימוקה

 .יטלופ לש ןולמה :היויוולטב הקיחצמ יכה

 יתקניו תודדוחמה םהיכרב לע יתלדג ינא

 ,םהלש אלפומה סנסנונה רומוהמ אמצב

 אל רבכ םה ,ירעצל .ייתודובע לכ לע עיפשהש

 הפוצו ךישממ ינא םויה דע לבא ,דחי םידבוע

 ,םהלש האלפומה היויוולטה תרדסב בושו בוש

 םאו ,ףסכ יל ןיא .השקבב .6א12001 סוטסוט וטג תא ונקת"

 יתוחאו יחא תא דירוהל בייח היהא ינא ,סוטסוט ינממ ונקת אל

 הריכמה רתא םכמ שקבמש המ ,רתוי וא תוחפ ,הז ."שיבכל הרזחב

 .סוטסוט וטג לש

 םע ,הלאה םישדחה םיקירבמה םיטניקרוקה תא םיריכמ םתא

 סתא םא !תונקל ףסכ ןיא םכלש הז !םידליה לכל שיש ,עונמה

 13.95 רובע .רתוי הלוז הפולח םכל עיצמ הוה רתאה ,םיריכמ

 תא םכל עיצמ אוה (רלוד 1.98 לש םיווש םימולשת העבשב) רלוד

 םירמסמ םע רבוחמ ,םישרקמ יושע טניקרוק הזש ,סוטסוט-וטגה

 ביהלמ יכה רישכמה אל ילוא ,ייקוא .דנברילוזיא םע קזוחמו

 \ע תדלשמ יושע סוטסוט וטגה" :םסרפמל ובישקת לבא ,םלועב

 ןכלו ,בבותסהל לוכי אל אוה .םיקוח לורב ילגלג ול שיו הלק

 ,רוציקב ."!עוסנל לוכי תמאב אל וליפא אוהו ךנוחטיב לע רמוש

 וגיציש ואדיו יעטק רתאב שי !םינימאמ אל .תמלשומה היינקה

 ישנא ינש םיעצבמש ,תוינדפקה רצומה תוקידב תא םכינפב

 .םיכמסומ תוחיטב

 .החיל סנ אל םישולש תב רבכ איהש תורמלש ,ףפועמה סקרקה

 דרשמה ומכ) םינוכרעמהו םאיליג ירט לש תודחוימה תויצמינאה

 םיבר דועו ,תמה יכותה ,םיחוכיוה ןודעומ ,תושפוטמ תוכילהל

 :עונלוקה יטרס ןבומכו .קוחצמ יתוא םיביכשמ ןיידע ,(םירחא

 םלוכ ,ראשה לכו םייחה םעט ,שודקה עיבגה ,ןוילע בכוכ ןאירב

 .םיירזכאו םיינצקוע ,םייריטאס ,םיקיחצמ

 תאש ,(סלועב םיחלצומ יכה אל) בשחמ יקחשמ המכ םג םהל ואצי

 םיבשחמ תונחב אוצמל ילוא רשפא ,טלחומ ןמז זובזב ,םהבש בוטה

 לע רמוח לש עפש אוצמל רשפאש ןבומכ .קבואמ ףדמ הזיא תחת

 שפחמ ינא .דועו תובתכ ,תויפרגויב ,םיטירסת .תשרב ןוטייפ יטנומ

 .הברה ןיא ,ירעצל ,הלאכו ,הדרוהל םירמוח רקיעב

 .תאז לכב שיש המ לע בכעתנ ואוב לבא

 רתאב אוצמל יתחלצה םיצבק הברה יכה

 שואו קץ ו[וסחטו.סזפ/) עוווטאםד םיצירעמה

 לש רתויב בוטה רתאה אוהש (ע וסט [וזו]

 אוה ,תנשוימה היגולונכטה תורמל .ןוטייפ יטנומ

 וב אוצמל רשפאו ,קיחצמו עקשומ ,ינועבצ דאמ

 יכה .טאיצו םיקניל ,םיטירסת ,תויפרגויב :לכה

 ,םיריש .הדרוהל םיצבק ןומה וב שי :בושח

 ןיזגמ ח +

 ,הרורב אל הביסמ ,םא

 א 60 \ \ : / + םיניבמ אל ןיידע םתא

 ו עיצמ רתאה ,החידבב רבודמש
 תכרע תא םג הריכמל

 רומשתש ,[1א 25000 תוחיטבה

 לע וגהנישכ םכלש םידליה לע

 ינגמ תרזעב ,סוטסוט-וטגה

 םיקפרמו םייכרב

 ,הז המ | ,עגר)

 !תוימוגו םינוטרק
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 יל א .(הככ קוידב

 ,ךסמ ירמוש | ,תונומת

 .סינוקייאו םידנואס ,םיטפט

 בשחמה הזה רתאה תוכוב

 שי .ןוטייפ יטנומ ולוכ ילש

 םיקחשמ המכ וליפא םש

 לכש ,דירחהל םייביטימירפ

 ינומכ ןוטייפ יטנומ בבוח

 לש תרוסמה בטימכ תרייוצמ ,םידממ תלודג הרוחב ובש הפי רתא

 ,טאיצ וב ךורעל ולכות .ךרדומ רויסל םכתא ךילות ,ןוטייפ יטנומ

 רמושמ רשב לש גוס) 8/גא1-ה ןודעומל ףרטצהל םגו תושדחב ןכדעתהל

 יללעמ לע םינוכדע ינורטקלאה ראודב לבקלו (ףולל המוד יד ,ליעגמ

 רקיעב רשפא ,יופצכ ,(ואואוא .קעו!וטחפוטק.טסוממ) ?עוןוטחפווטק-ב .םינוטייפה

 ,םידחוימ םיעצבמב בשחמ יקחשמו תוטלק ,םירפס - תונקל

 ואדיוה תונחל וצור זאו .ומשרתהו ,ודירוה ,וארק ,ושלג וא
 תורצמ וחכשתו ןוטייפ יטנומ לש תטלק וחק ,םכתיבל הבורקה .בשחמל םפרצל חמשי

 רטסרפ השמ .םלועה | אלמ ,ףסונ םיצירעמ רתא
 אוק וצוחַפ וזטטא ומ .גטפווג!!ג אוה ,ןוטייפ יטנומל הזע הבהא

 | אוה קיחצמו בהבהמ החיתפ ךסמ ירחא .(ואואוצ 5000-0086 .ג8ח.4)

 | = לע ירשפא עדימ טירפ לכ עיצמש ,תונרמשב בצועמ רתאכ הלגתמ

 ,םירפס ,סיטירסת ,םיריש ,עונלוק ,היזיוולט יטרס :םהיחיפסו יטנומ

 .תונומתו םיפילק ,םיריש תצק סגו .היווירט קחשמ

 םג עיצמ (וואי .וטמזע קעווטמ .תשו) 10מוְע ,עוהסחפ.חש| רתאה

 תודרוהו םיטפט ,םיפילק ,תונומת ,םיטירסת ,עדימ הברה אוה

 וילעש טלאוט ריינ אצי) םיינכדע תושדח יקזבמ םג שי .תורחא

 .(!ןוטייפ יטנומ תוחידב תוספדומ

 אוה (וצוצו .קעו!הטח]ותט.ססמו) שעווו0מ]והט .םיימשר םירתא םג םנשי

 ןיזגמ ח'
 ך| 2001ןומ



 תשרב בינגמ

 קאט-קיט
 סולכ סש ןיא םג ,בושח אל ,בוציעל רתא שי .דאמ רצק היהי הג

 לבא ,םיבצעמ םתא םא ילוא) ןיינעמ אל אוה םגו םיקנילמ ץוח

 הנומת שי רתאה לש ןושארה דומעב ,םוקמ לכמ .(חוטב ינא זא םג

 םתא סאש ,דחוימב תחלצומ הקיזומ שי ,הזמ רתוי דועו הקיחצמ

 קר םלוכ תא ורגסת םתא ,ליבקמב השילג תונולח המכב םידבוע

 וחתפת - והז אא .האב תאזה הקיזומה הפיאמ רהמ אוצמל ידכ

 הנטקב הככ .ורגסתו וקחצת ,תולעל ןמזה תא רתאל ונת ,ןולח

 .םכל ונאבה

 ראו א .3 זר 112.60

 דיתעה םלה
 -ךרדבש ןוכנ .ינורטקלאה ראודב ונלביק ןלהל טסקטה תא

 אלשכ הזו ,הברה תווש אל ראודב םילבקמ ונחנאש תוחידבה ללכ

 ןמזב לבקל םתלחתה םתא םג) תומוסרפו םיסוריוב רבודמ

 תועתפה שי םימעפל לבא ,(וללכ-ךרדבמ תומוסרפ רתוי ןורחאה

 .תאזכ תחא הנה .תומיענ

 :רשאכ 2000-ה תונשב יח התאש עדוי התא

 ךלש המסיסה תא שיקהל הסנמ התא .1

 .לגורקימה לע

 / ואמ םינש ורבעש הלגמ התא .2

 .םייתימא םיפלקב תקחישש

 ירפסמ 15 לש המישר ךל שי .3

 ,ךתחפשמ תא גישהל ידכ ןופלט

 .תושפנ שולש שי הבש

 ראוד תלוש התא .4

 דבועש ,ךלש רבחל ינורטקלא

 .ךדיל ןחלוש

 רומשל חילצמ אל התא .5

 ירסח םירבח םע רשק לע

 .ינורטקלא ראוד

 ,תיבהמ רשקתמ התאשכ .6

 ידכ "9" גייחמ ןיידע התא

 .ינוציח וק לבקל

 תורבח שולש רובע תדבעו ,ןחלושה ותוא דיל םינש עברא תבשי 4

 .תונוש

 .ךלש םייחה תורוק םע טקסיד סיכב ךל שי 8

 התייה בשחמה תוקסרתהמ ךלש רתויב הלודגה הדיבאה .9

 .\/[23-ה תייקית

 םירמואש ירחא םמצעב ןויארה תא םימייסמ םינייאורמ .0

 תא םהל ןיאש תורמל ,יתלחתהה רכשה המ םהל

 .הדובעל לבקתהל ידכ שורדה ןויסינה תא וא עדיה

 התא ובש בצמכ תרדגומ הלחמ .4 -

 תיבב התאשכ וא תכלל לוכי אל

 .םילוח

 םיראתמ םיבורקו החפשמ ינב ,2

 םע דבוע" רותב ךלש הדובעה תא

 ."םיבשחמ

 המישרה תא ארוק התאשכ 3

 התוא חולשל בשוח התא ,תאזה

 .םירבחל

 ינורטקלאה ראודה תא תלביק .6

 ,ךתיא רבדמ אל רבכש רבחמ הוה

 .טנרטניאמ תוחידב ךל חלוש קרו

 ןיזגמ ח +

 610015 - 6וזו26ח 0

 ולאה םיקחשמהמ אוה
 לבקל השק היהיש

 תונחב עדימ םהילע
 .םיקחשמה
 וה" :הלאשה
 המ ,חלוומומ רחוס
 יל רפסל לכות
 לש הנכות לע

 ןוטרקה תספק ה

 לכואש ו
 ינוצרב ו

 "?ויתועממ
 הנעמ אלל 7 ,

 התא םא עדת אלו [-
 .אל וא קחשמה תא הצור
 ,ןבומכ ,איה תחא ךרד
 ךרדה .ומדב שומתועהל

 ,הרוומה הלילעהו תומדב הטילשה ,טבמה
 אלו ,אוהה קחשמה תא םיריכומ םלוכ
 ,אופא תא -רנל ואיבהש 0 יכ ,הרקמב
 .תרפסמ אשונה תלילע 7 םג םיארחא
 .,םייאב אלמ לבא תושבי -רסח בכוכ לע
 : 'ג השולש ןיב המחלמ סלכאמ
 -ה .אסשוס-ר ,508 קטו

 צלפממ םמלוע תא ליצהל םיסנמ

 : ידכ התוא ררצי םה .גטווט



 וולטה אגטטוט :קחשמה

 וגתטו )1טסמ :הנכותה תיב

 1הוטקוגע :ץיפמ

 יצרא דה :לאושיב

 וארא .ומוטויק1גע .טסות/טזגה\ג :1תא
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 לכ תגרוהו יאב תבבותסמ איה וישכעו הפי הלע אל ןיינעה לכ לבא

 וקסרתהש ירחא ,הרקמב הזה ךוסכסל ועלקנ /!טטטא-ה .זזש המ

 504 [אטגקטוא-ה .שפונל םכרדב בכוכה לע

 ולסחיו ,הרזחב םהלש בכוכה תא םיצור

 תא םג שי הז לכ ךותב .עירפמש ימ לכ

 הארנשו םירבד תונבל םיעדויש 510471:64-ה

 לש םייחצנ תונברוק שמשל ודעונ וליאכ

 .חצנמה דצה

 דחא לכ רותב קחשת ןכלהמב ,תומישמ לש הרושכ יונב קחשמה

 תטיש שי עזג לכל .תחא תיזכרמ הלילע ךרואל םיעזגה תשולשמ

 תחתפנ המישמ לכ .יתוכיא ןוויג חיטבמש המ ,ול תדחוימ קחשמ

 ,\[טטטא-ה לש םתומדב חתופ התא .הלילע םדקמ ,רצק ןוטרסב

 .בכוכהמ ץלחיהל זע ןוצרב אלמ ,בטיה שומחו היגולונכט בבוח עזג

 ומיקיש ,פוח4116%-ה ואובי (םישרשרמ ולא יא תרומת) םתרועל

 בלשב .םימלש םיסיסב םג רתוי םירחואמ םיבלשבו ,קשנ תויונח

 ,804 אטהקשוא-ה תכלמ לש תינדרמה תבה רותב קחשת אבה

 ,ףוסבל .םיטושפ םיקשנו םימסק לש ןטק אל ןסחמ לע תכמתסמה

 .םיילגרו םיינישמ רקיעב בכרומש ,אגטטוט רותב עונל הכות

 רבכעה תועצמאב ללכ-ךרדב היהת תומדב הטילשה

 תומדל לעמו ירוחאמ תאצמנ המלצמה ,תדלקמהו

 תא יתפדעה ןושאר ףוגמ טבמ םג םייקש תורמלו

 הטילש תרשפאמ איה .הליגרה תורשפאה

 16 ,םימסק ,םיקשנ ןווגמב שומיש ,העונתב

 הדימב תווצ ישנאל תוארוה ןתמ וליפאו 0(

 סיסב תיינב לש ,ןטק יגטרטסא טנמלא קחשמב סייק .ולאכ שיו

 רתוי הארנו ידמל חינז אוה .םימיוסמ םיבלשב ,לע-טבמב

 רחבמ ךותמ - תונבל המ רוחבל לכותש םושמ ,תימוק אתחנתאכ

 תוחוכ רוחבל לכות אל םג .תונבל הפיא אל לבא - דאמ ןטק

 ססבתמ 95%-בש תוירי קחשמ הו .םוקמל םוקממ סתוא עינהלו

 הוו ,המישמ ךלהמב קחשמה תא רומשל לכות אל .תומישמ לע

 .ךלש יפואל םאתהב ןורתי וא ןורסיח תויהל יושע

 תומישמה בורש ללגב ,טעמכ עירפה אל הז יל /

 לכש יתיליג רתוי םישקה םירקמב .ידמל תורצק

 רבד - היגטרטסאב לק יוניש אוה שרדנש המ

 .הסנמ וליפא יתייה אל תורחא תוביסנבש

 ראשית ,תודיעמ המכ איצוהלו ,המיהדמ הקיפרגה

 יפוחו תועיקשה ,םירהה לומ לא הפ רועפ ןמזה בור

 שממ אלש) םיפסונ םירוציב םיאלמ םייאה .םיה

 לוחה תוצלפמ ומכ ,(קחשמל םייחרכה לבא ,ךוסכסב סרוג םיווהמ

 שומיש םהל אצמ עזג לכש ,יביטנרטלאה רקבה ירדעו תודירטמה

 ,קסופ יתלבה ןשקאהו ןיוצמה תומישמה הנבמל רבעמ .רחא וא הזכ

 ינא .הלועמה רומוהה אוה וחו%-ב יתבהא יכהש םירבדה דחא

 ,השק .רבעמ ןוטרס לכב טעמכ ,דאמ סר לוקב קוחצל לע רבדמ

 המישמה סויסל תוכחל ,השק שממ

 םג השק .ןוטרסה תא תוארל ליבשב

 הז לבא - ןותיעה יפד לעמ ריבסהל

 0 .תמאב ,קיחצמ

 ו ופוסב אוה 0ו%םו%

 :ןשקא קחשמ רבד לש

 הברה דועו ,הז .תיפרג הניחבמ יתוכיא ,םיקשנב אלמ ,דאמ ריהמ

 םתסמ ןיינעמו םכחותמ רתוי הברהל ותוא תוכפוהש תופסות

 .ידמ רתוי ךבוסמ והשמל ותוא ךופהל ילבמ ,ישפיט <ווטטושז דוע

 לאלצב רחש .יתבהא

 עוצעצ ילייח
 הברה היהיש תומישמ ססובמ תוירי קחשמ לע ורביד תועומשה

 -רחא .!אגווופטוע 6-מ ךבסותמ תוחפ הברהו ()ואא6-מ םכחותמ רתוו

 רתאה .רדהנ התארנ הקיפרגה .רתאב תונומתה עיפוהל וליחתה ךכ

 אצויש סידחוימ םיעצבמ שיא ,רבעשל 5.45 םחול םלגתש רפסל עדו

 אולכש םדא לש הלצה תמישמל

 לע רפיס אוה .היסורב

 תוביהרמה תומישמה

 ,םידבר םידבר תויונבה

 ,םיהדמה יפרגה עונמה

 .קשנה לש הקיטסילבה

 הברה ילב הליגר אספוק .אספוקה העיגה זאו

 תנוכמ לע קחשמה תא יתנקתה תודעור םיידיב .הנבל .תורמוי

 תוקדה שמחב .קחשמל המידקו םישקמה לע רצק רבעמ .תואלפה

 דע ונב 1חטוזטטק .המיהדמ הקיפרג הזיא .םיננעב יתייה תונושארה

 םימוצעה םיבחרמב הז תא םיאורו (16ו [3שווושו) הסיט ימדמ וישכע

 תוחפ אל .םילועמ טושפ םיטקפאה .תיללכה תילאוזיוה תוכיאבו

 ונחנא ,רוציקב .דאמ הלק קחשמב הטילשה .ידמ רתוו אלו ידמ

 .םשל עיגנ אל לבא .הנשה קחשמל ךרדב שממ

 עוטןטש 101 :קחשמה

 [ווהטז!טטק :הנכותה תיב

 וא :ץיפמ

 יצרא דה :לאוושיב

 וא וו .טו00%.טסוה :1תא

 [ הי

 5 קוטוהט 5סוא פסהתנותט : קמה

 110טסוהתאוףוגט :הבכ1תה תיב
 טאו (01 1מוטשוגוההס

 לארשי סרגופניא :לאוש'ג
 וא וארו .אט קזיטרטפמ סא פוש שטו ותא

 םוקיב עגרכ אכדמ יכה קחשמה אוה שוטןטש 101 ,יתניחבמ

 ןובלע איהש קר רמול רשפא תיתוכאלמה הניבה לע .ולוכ

 הייריה ,החיתפ תניצס .חומ רתוי שי תובמאל .היצנגילטניאל

 ,לייח דמוע ,םירטמ 5 קחרמב ,ךלומ .רדח :קחשמה לש הנושארה

 7 קחרמב ,ךלאמשמ .הייתשה תנוכמב קסעתמ אוהו ךילא ובג

 היינשל רתתסמ התא .ךילא וינפ ,תלדל ובג .רחא לייח ,םירטמ

 ךותל םירודכ 20 הרויו הניפל רבעמ \יצמ .ךלש יזועה תא ןיכמו

 קסעתהל ךישממ ןושארה לייחה .תמ אוה .ךנוויכל לכתסמש לייחה

 אל םילייח .קחשמה לכ ךרואל ,ךישממ הזו .הייתשה תנוכמב

 ,ךתוא ופיקתי םהשכ םג .הקירי קחרמב הרונ םרבח רשאכ וצמצמי

 .קחשמה לכ תא סרוה הזו .רתויב העורגה הרוצב הז תא ושעי םה

 ביואב ךכ-לכ לולומ התאשכ תוניצרב הזכ קחשמ קחשל רשפא יא

 שי םיבינגמ םיקשנ הויא יתוא ןיינעמ אלו ,ףיכ אל הז .ךלומש

 לאלצב דחש .קחשמ םינוב אל הככ .םולכו ,הקיפרגו ,רופיס הזיאו
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 תישפוח השילג
 ,"\ גןטש" וא ,והשמ "86%ו 01" אוהש וילע בותכש קחשמ עיגמשכ

 ונחנא ,םיליגר םיקחשמ לש ריחמהמ תיתועמשמ ךומנ ולש ריחמהו

 וילע רתוול םיטונ

 אוהש החנהב שארמ

 אוהש וא .קופד חטב

 הזכ אוהש וא ידמ ןשי

 רוכמל רשפאש לבז

 .וזכ הרוצב קר ותוא

 םא וילע וטועיו ,הפצר ריחמב רצומ ונקי אל םישנא - רכומ לכ ולאשת

 תצפהב עגרכ הלועה חוכה - לארשי םרגופניא .שולש יפ הלעי אוה

 םיקחשמ תועצמאב היצפסנוקה תא רובשל ןמז טעמ אל זוסנמ - םיקחשמ

 םיריחמב םירכמנש ,תוקיסאלק וליפא םקלח ,םיבוט לבא םינשי

 .תונקל טושפ .תוטבלתהל םוקמ םיריאשמ אל טעמכש םיכחוגמ

 ןיזגמ ח'

 יתבשח 5טקושווט 5חסוצ פס410וח8ַ תא יתיארשכ ,הדוותאו הדוא

 תשילג יקחשמ יל םירוכז אלו ,יל רכומ היה אל רתוכה .יתלפנש

 5שקוטוווט 8חטוא פסגתו .יתיעט .תולוסנוקל קר .6-ל םיבוט גלש

 קוושמו תיעוצקמ הרוצב יושעש ,רתויב יפייכ השילג קחשמ אוה

 .תורחת אלל ריחמב

 ,ןומיא םיללוכה תוליעפ יגוס המכ רוחבל ךל רשפאמ קחשמה

 בושחש המ .םילולעפ תשילגו השילג תויורחת ,םילולעפ/הבוג תציפק

 אוה םלוכבו ,הטילשהו דנואסה ,הקיפרגה םה ולאה םיקחשמב

 סוי תועש תללוכו ,הלועמ טושפ (ףיאמ שרדנ) הקיפרגה .חילצמ

 שממ עקר תקיזומו םיחלצומ סיטקפא - ןיוצמ דנואסה ,ריווא-גזמו

 שמתשהל ךירצ אל) הארנש יפכמ הטושפ תוחפ הטילשה .הבוט

 ;תויעוצקמל םיעיגמש ינפל בר ןומיא שרדנ לבא ,(םירותפכ הברהב

 םילשהל ידכב קיודמ ןומזת שרדנו ,תוציחל בוליש םישרוד םילולעפה

 - בושח רבד דוע הו לועפתו הנבהל טושפ קחשמה .החלצהב לולעפ

 יכסמ ךרד תוכחל ןיפוליחל וא והשמ גפנקל ליחתהל חוכ שי ימל

 תורחתהל תורשפא ךל ןיאש אוה ירקיעה ןורסיחה !םיכורא הניעט

 דגנ וא ךמצע דגנ קחשל יכ ,לבח הז .תשרב הז םא אלא ,רבח דגנ

 דע רבח ליפשהל לבא ףיכ הז בשחמה

 רבודמ לכה-ךסב .ףיכ רתוי דוע הז רפע

 עצובמש ,ינרמוי אלו טושפ קחשמב

 ליבשב התומכ ןיאש הבוט הרוצב

 תא \מאל ילבמ ףיכב ןמז ריבעהל

 לאלצב דחש .ידמ רתוי שארה

 סוג פז
 ו

 לבגומ ןמז
 איצממ לע רפסמ , סלוו .ג .ה תאמ רופיס לע ססובמש ,קחשמה

 800,000 דועבש דיתעל עיגמו ןמז תנוכמ הנובש 19-ה האמה ןב

 ומכ רתוי הארנ עיגה אוה וילא םלועה ,העתפהה הברמל .םינש

 - תנוכמ תא דבאמ םג אוה ,םשל ותעגה םע דיימ .םייניבה ימי

 5 1001 ןרמ
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 ךממ ושרדי ןשקאה תוניצס .הבשחמ לש אלו לזמ לש האצות ןה

 .לּומ ןומה - בושו ,תומדב תכבסותמה הטילשה לש האלמ הנבה

 תא דבאי דלי .הזה קחשמה דעוימ שממ ימל עדוי אל ינא

 ונחנא בוש .ונממ עגתשי טושפ רגובמו תוקד רפסמ ירחא תונלבסה

 ,ןאכש קר ,רתויב העורג הרוצב לפוטמש בוט רפס תוארל םיכוז

 לאלצכ רחש .הברהב לודג ףסכהו ןמזה זובוב ,לשמל םיטרסל דוגינב

 רופכה ןומ רזחש לגרומה
 .הקתפרהה יקחשמ רנא'ז לש ותומ לע ונל םירפסמ םעפ ידמ

 קחשמ אצוישכ וא לפש לש תופוקתב ,ןימאהל םיטונ ונחנא םיתיעל

 הז .ריחמ לכב חורבלו התוא אוצמל וילעש טילחמו ולש ןמוה

 ולוכ םגרות קחשמה ,יצרא דה תוכוב .קחשמה רופיס םצעב

 סוגרת ללוכ ,םיטירפתה ללוכ .תירבעל

 לבא ,הבוט הרוצב השענ הז .תוחישל ירבע

 .קחשמה תא ליציש המ אל הז

 ךירחא תבקוע אלא העובק אל המלצמה

 םירוזא ךינפב ףושחל תנמ לע הובג טבממ

 םרוג לבא ,ילוא דמחנ עמשנ הז .םישדח

 לכהו ,דאמ תיתייעב תומדב הטילשה .תירטסיה תרוחרחסל לעופב

 לבא .תועתפהה תבכר לש היצמינא ןוטרס הזיא ומכ עטרקמ הארנ

 רופיסה םה תואקתפרה קחשמ םירי וא ליפיש המ .תויוטש הז

 הו לבא .עורג םלועב ןמזה אשונ לכ .םיעורג דע םיהומת ולא ינשו ,םילואפהו

 אל ךתושרבש דויצה .עצבת איהש הסנמ התאש המ תא עצבל תצק
 רבחיש ןטק ט'גדאגמו חדקאמ רקיעב בכרומו ןשקאה יטרסל ךייש
 קלח ןיבל ךניב רשקיו ,רוואה תפמ תא ךל הארי ,םיבשחמל ךתוא
 רקיעב ,ןשקא לש ןיינע ןאכ שי ןכש רמוא הז .תורחאה תויומדהמ
 וכ תוריהובו טאל הז תא תושעל ךרטצת לבא ,םירמוש רובעל הסנתשכ
 ,הנושארה הייריב תומת ללכ-ךרדבו ףדינ הלעכ ירירבש התא

 אוה תואקתפרה קחשמ לכל סיסבה ,םעפ אל יתרמאש ומכ
 חילצהל היה לוכיו רתויב חלצומ ןאכ רופיסה .םילזאפהו רופיסה
 םע ,תילמרונ ,הבשחמ םישרוד םילואפה .רבד לכל חתמ רפסכ
 ,הליפאה הריוואה ,הז .םיידיב ךל שיש המו הביבסה לש הנוכנ הנבה
 םיריהמ הניעט/הרימש ,םיטושפ רפוס םיטירפת) קחשמה תוחונו
 טושפ .בוט תואקתפרה קחשמל 1 6016 8ןט00 תא םיכפוה ,('וכו

 רוש אש .ג\טתוטושא 01 116 דרוט \1גטווו< :קח ה

 ושהה(" 16 טו [הוטזהטווצ6 :8031תה תיב

 עס [הוטוטוגעט -פמ

 יצרא דה :לארשיב
 וא וו .11וחט-טהוהט.טסמנ 8

 לאלצב רחש .בוט וה 6016 8וטטש :קחשמה | מ 5 ]
 ו-ררא . ןיבתש דע ,תופילח ןקדותו ריעצת ךתומדו ,הומת אוה תעגה וילא - תויוטש ש (

 ואש ₪ | ב אלו = םילזאפה ןורתפ .התיבה ךתוא ריזחיש ןמזה ןודא תא אוצמל ךילעש

 אוסח\טע 1900 4

 אוה (יצרא דה)

 םג ומכ ,לע תמגוד

 !ח 6016 אוה הבוטל תפסונ העתפה .(גאב) רוט 1.טחטטא( 1טטושש

 אקווד ,עיתפמב ,הבוטל עיתפמ אוהו .הנורחאל עיגהש 6

 קחשמ טושפ אוה .ןיפיסה תומא תא עזעומ אל אוהש ללגב

 .הזה םוחתה תא שדחמ בצעל תורמוי ילב בוט תואקתפרה

 ,הנושארה הגרדמהמ לוגירו חתמ תלילע .קתרמ קחשמה רופיס

 ןכוסב קסוע אוה .תועיתפמ תוינפתו תויופצ יתלב תויוכבתסה סע

 ט!אּוג םשב הנידמל עיגמש (ינשה אל םגו אוהה אל) יטירב יאשח

 לש תוניצס המכו םיצפחב שומיש ,תוחיש לש הליגרה ךרדב השענ

 רתוי התאו שארמ תועובק תויומדה םע תוחישה .םיער םלוכ .ןשקא

 קר ךתיא ורבדי תויומדהמ קלח - הזמ רתוי .ףתתשמ רשאמ הּפוצ

 - המכו יתמ ,ס'גנל ימל תעדל ךרד סוש ךל ןיאו ,ןהל ס'גנתש ירחא

 םישרוד םילזאפה .הנקת אלל יביססבוא התא םא קר יוכיס ךל שי

 תוחלצהה בורו ,ילמרונ ןויגיה לכ ירסח םה .ןיטולחל המוקע הבישח

 יצרא דה :לארשיב
 ארו .טצ סטו טמ טס. /118%|ו/01006.ןוזוגג 8

 ?טווני ימ
 ,( 11: ]| 0 קטואשז-ל ךשמהה אוה 4[ 70 טוטו 2

 ק6-ב תוכמ אלש סייטפשמ םיניינע ינימ לכ ללגב טמשוה 6ווווו/ּגווטח םשה
 רופסניא לע לילעב חלצומכ ומצע חיכוהש רנא'זש הרוק דציכ סנכיחל םוקמה ןאכ

 םימשאנה ןכוד לעש רנא'זה 1ש6-ל עיגהל ברסמ טושפ תומרופטלפ רמאנ קר ,םהילא "| 6 סיאט 2 :ק\שמה
 ,"תוכמ יקחשמ" תוטשפב ארקנ תורבח רפסמ שיש .\שווצוגוסח :חנכ!תה תיב
 לכ תא אוצמל רשפא ולש ראוטרפרבו תא תוקחל תוסנמש | \טוגצואוטה :ץיפמ
 תא ,םויה דעו ןמזה תליחתמ תולוסוקה ה ח ל צ ה ה 4 יצרא דה :לאושיג
 = או .גטו\צואוטח.טסוח/טגווהטפ/טוקכ :1תא

 סהו :קחששמה

 הטה]וט 80ו גוט :הנכזתה תיב

 וווטוגמש 01 כשצט|טקטוא
 ינקירמא ןכוס אוצמל הרטמב ,והשמ וא ןיס-היסור לובגב אוהשפיא

 .ליחתמ אוה הככ תוחפל .םש דכלנש

 הטילשהו (ססוגש רנא'זה הז ילוא) קטומו .\וגש 61/6 תקתפרה אל וז

 ישקמב תישענ תומדב

 המלצמה רשאכ ,םיציחה

 .רדחה לכ תא הארמ העובקה

 וח ,ער אל דבוע הז ןמזה בור

 וא תוגרדמ לש םיעגרמ

 השקתמ תומדהשכ ,םירותפכ

 ינש לש תילטנמונומה

 יקחשמכ | וימדוק
 עגרכו ,הזכ קחשמ דוע היה ,\1קוגג ("טחזגוטזו .העירי יבחר היגטרטסא
 .הרדסב ינשה קחשמה הרובע הזש ,\\שווצוצוטח תא םיטפוש ונחנא

 ויטביהל תוירפמיא לוהינ אשונב םילפטמ םוחתב םיקחשמה לכ
 ךכו ,םימוד םיביכרמה .היטמולפידו אבצ ,היגולונכט ומכ ,םינושה
 ,םיבר םירופיש הכרעו להקל הבישקה \טווצוצוטוו .תונורסחה םג
 םייונישה םה םיבושח רתוי לבא ,םיטקפאבו תיפרגה הניחבהמ םג
 היה ןושארה קחשמב קשמימה ;קשמימה לכ םדוק .ומצע קחשמב
 -ורקימה תלחמ םג .הנתשה הו .הרעס ןמוב םינבא לע הניש ומכ חונ
 ןיטולחל תיטמוטוא םירע להנל רבכ רשפאו ,הלפוט טנמ'גנמ
 והשמל הרואכל ךפה היטמולפידה אשונ .ללכב הער אל הרוצבו
 עורל .תותירבו םימכסה לש תונוש תומר םע ,יזכרמ רתוי הברה
 ןורתפה לע בר שגד ןיידע שי ןכלו ירמגל עמטוה אל אוה לומה
 ינטרפ לוהינ םישרוד םה סויה לבא רפתשה תואבצה לוהינ .יאבצה
 ןניא קחשמל תופסותה .םילודג םישודיח ןאכ ןיא הל רבעמ .רתוי
 םימי לש היגטרטסאה יקחשמ ירגוב אוה םעפה דעיה להקו תובר

 הכרעהל יואר ןויסינ הפ היה .בוט רתוי הפיט והשמ םיצורש ,ורבע
 הז לכה-ךסב .המדא תדיער ללוחת אל האצותה .ןנערלו שדחל
 לאלצנ דחש .דבלב םירוכמל םיאתמש - םנמא ,ער אל - ןוכדע

 םירדוהמו םישפועמ ,דייקראה תומלוא לכ

 ויגיצנ .עונלוקה יכסמ תא וליפאו ,דחאכ

 םה ,תונורחאה םינשב תוחפל ,םיטלובה

 ,הינפל ידגאה סווגו אטוווטגו| ,ש8%-ל הלועמה 1טא\טה תרדס
 ולא לכ .ךלהמ בשחמ קחשמ אוהש שיאה ,ןא'צ יק'ג תא ןבומכו
 תוכמש תושימג דמימ-תלת תויומד םיסומע ,םייוקיח יררה ודילוה
 תוכמה יקחשמ תא .06-ל אל לבא .ןח לש תונתשמ תומרב וז תא וז
 ,0₪ :תחא עבצא לע השעמל רופסל ןתינ ש6-ל ואציש םיבוטה

 ךכ-לכ תירלופופה וטצא (טחזט-ה תייפוסוליפ תא חקול 0וו\
 30-הו תוכמה רנא'ז לע החלצהב התוא םשיימו תונורחאה םינשב
 תנכוס ,אטחסאט לש תוישירחה הילענב ךתוא חינמ אוה .51וטטוטז
 ידכ קיפסמ תחתופמ היגולונכט תטלוש וב םלועב ,תינייפוא הגנאמ
 ,(דבלב דחא קשנ תחקל הלוכי אטווט\ס) םיינתמיא םיקשנ רצייל
 ,הטיעבהו ףורגאה לש רהוזה ימי תא םייסל ידכ קיפסמ אל לבא
 ,הרטמהו ,הגנאמה םלועב וילאמ ןבומ רבד ,תלפרועמ תצק הלילעה
 אילפהל :התומכ ןיאמ הרורב ,32 5טטוטז-ה דצמ יטנגה ןעטמל האיכ
 םיבבותסמה םישומח םישנא םתואב תויסיסעה ךיתוכמ ללש תא
 ,םביל םודיו םתמישנ עטקתש דע ,אצמנ התא וב סוקמב

 ריטמהל טחטאט תעדוי םתוא תוכמה ללש - קחשמה לש וביל
 -  .ללש לע הנומא אסווטאט .רתויב קפסמ אוה - התוא םיבבוסה לע

 יצרא דה :לארשיב
 טוט גחוטצ.טסזה : א
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 ונשי ףסונב .ןברוקה לא העיגמ איה הב תיווזב תויולתה ,תועונת

 תויצניבמוק איצומה תוציחל רפסמ לש בוליש ,("טוחטס-ה טנמלא

 םיבצמל תודחוימ תועונת םג ןנשי .(היגרניסה טקפא) תונוש

 ךות ביריה לש וקשנ תא קורפל לכות הצירב עיגת םא :םייפיצפס

 רובשל לכות וירוחאמ טקשב עיגת םא .וראווצ לע תיארפ הביכר

 תועונת ריכת קחשמה ךלהמב .הטיעבב הרדשה דומע תא ול

 ךלוהש רגתא - ןהילע טלתשהל ןויסינב ךתוא וקיסעי ןהו ,תושדח

 בקע) קחשמל ףסוותהש רתויב דמחנ סונוב .ןמזה םע ךבתסמו

 היחמה בחרמ ,וייוקיחו דטאאטח-ל דוגינבש אוה (ותוי-טוטצא טו

 ,השעמל .ונלגרוה וילא 5א5 ןורזמ ותואמ בחר רתוי תצק אוה ךלש

 םילכירדא דמצ ידי-לע ובצועש ,קנע תומר 13 ינפ-לע קחושמ 01

 היינבה אקוודש אוה הוב ןורסיחה .ןיינעה ךרוצל דחוימב ורכשנש

 ,טעמ תוממעשמל ןתוא תכפוה תומרה לש דאמ תיטסילאירה

 ףמאמ השענ אל סג .תורוטסקטב העקשהה רסוח תאפמ דחוימב

 תועצמאב ,רתוי תרגתאמ וא תניינעמל הביבסה תא ךופהל קיפסמ

 .שקבתמה סיסבל רבעמ הקעזא תוכרעמו תומלצמ

 קחשמב גופניקה תויורשפא :המכ דוע זא תונולת רבכ םאו

 ךילע היהי םירותפכה תא תונשל תנמ לע .תומייק אל טעמכ

 תא תונשל תנמ לע .טסקט.\בוק ךורעל

 תלשית רבכעה לש הבוגתה תוריהמ

 תודוקנב תרשפאתמ הרימשה .הלעפהה תכרעמ לא םינּפ תשובב

 ידמימבו קחשמה לש ףיכה תמרב בשחתהב .דבלב תומיוסמ

 תועש ,ןיפולחל וא לכסתמ ףיכ לש תועש ךל תויופצ ,ולש תומרה

 רינ-רב תימע .יפיכ לוכסת לש

 םיקחשמ תנוכמ
 תועונתל רבעב ךייש היה ולא תורוש בתוכ .יודיו תישאר

 םינשב הנוכש גוסהמ) תונושמו תויוזה ,תולשוכ ,תונוש תויתרתחמ

 בשחמ יקחשמ תיינבל וידוטס - כו :חנכותה ו-4

 113ותוהוטז וטטוומט|סטוטצ :הכזותה תיב אשווו

 19 אס[דוא הש קטפ]ואווההט :ץיפמ שוקה רקע

 \ יצרא-דה :לארשיב | 3%'1 | ראב

 | יאוש. -גוטתג.טסמו :דתא | 'קחחשמ תיישעת

 ירהש .בשחמ

 לש תונתשמ תומרב הנכות יסדנהמו תויגולונכט תבז ץרא ,לארשי

 .ימלועה קושל תואלפומ תויגולונכט םינש ךשמב תקוושמ ,םזיטוא

 ירה זינורטקלא רודיב לש קתרמה םוחתהמ ונידו ךושמנ עודמ יכו

 החיוורמ ,השלח הנשב ,םיקחשמה תיישעת) םש רסח אל ףסכ

 דימת תונתינ תומייק תויגולונכטו ,(עונלוקה תיישעתמ רתוי

 רודה יעונמ תא חתפל וניתוחומ בטימ תא חלשנ אל עודמ .רופישל

 תרבח ומכ) םיטעמ החלצה ירופיסו ושענ ןכא תונויסינ רפסמ אבה

 (םירלוד ינוילימ תורשע ולא יא תרומת ג -ל הרכמנש ?וא6]

 תואמ המכ הנומה ,תימוקמה םיקחשמה תציבב הפל הפמ םירבוע

 :טויסל םולחה תא ךפה קטייהה קושב ןורחאה רבשמה .םימלוח

 ,!וחותטואא תרבח) ללח ולפנ לאיצנטופו בוט ןויער םע תורבח וליפא

 !דבל חתפנ !השענ המ .(ןהבש תטלובה ,ןדע התחונמ יהת

 חותיפ תביבס איה ,בשחמ יקחשמ תיינבל וידוטס - םוצ

 תביבסב רבודמ :לכה ינפל ןייצל יואר .בשחמ יקחשמל האלמ

 פקוווט .פקוווטא יססובמ דמימ-תלת/דמימ-וד יקחשמל חותיפ

 לכ לש סיסב תדיחי ,פוווחאק תשבלומ תידמימ-וד תושי איה

 תנמ לע 5קזווש<-ב םישמתשמה תלת יעונמ ללוכ ,יפרג עונמ

 סיבשויש ןוטרקמ םישנאה :םיעדוי םתא) סיטקפאו עקר גצייל

 .דאמ לבגומ ןובריעב ןאכ ףסוותמ ישילשה דמימה .(םיעיציב

 הנומת ךופהל ותרטמש ךילהת ,תט]טטו!0%-ב ךמות וידוטסה

 .בשחמה ךסמ לע גיצהל ןתינש תידמימ-וד הנומתל תידמימ-תלת

 תקשחנה 7 תטנידרואוק תא ףיסוהל ולכותש אוה רבדה שוריפ

 םכיתויומד לבא (תידמימ-תלת םיריצ תכרעמב קמוע תגציימה)

 .חפנ תורסח וראשיי

 יפרג ךרוע אוצמל רשפא ,הקינעמ הנכותהש םיתורישה ןיב

 ךרועה .שארמ םינכומ םיטיירפס 1000-כ ללוכה ,תויצמינא תנכהל

 תויצמינא רוציל וא םימייק םיטיירפס תונשל ריעצה רצויל רשפאמ

 ומעו) םיילוק םיטקפאל ךרוע ףרוצמ ןכ ומכ .םישדח םיטיירפסמ

 !יזגמ ח +

 םוצ תונכתה תפַש איה הליבחה לש הביל .(םיטקפא 1000-כ

 תרדגה תרשפאמ הפשה .ומצע קחשמה תיינב תא תרשפאמה

 ,(םיכרעמב הלכו םירפסממ לחה) םינוש םיגוסמ םינתשמו םיעובק

 ןטסקותפ ,טטמ6ווג0ח3]) ןכזספופומ טטחואט|-ה יכרצ לכ תא תקפסמ

 בתכנש ₪1.1.-ל תינוציח תורבחתה תרשפאמ ףאו ,(דועו פזההש!ווחפ

 תולוכי תונכת תופשש המכ דע) דאמ הטושפ תונכתה תפש .6 תפשב

 ילכ ,טטטטטטטז םג תקפסמ חותיפה תביבסו (הזכש ראות תאשל

 שמתשמה לע לקהל תודעוימה תויצקנופ תוירפס) 471 ,יחרכה

 בותכל ךרטציש ילבמ תלגוסמ איהש המ לכ תא הביבסהמ איצוהל

 .רמגומה קחשמה לש הנקתה יצבק תנכהל ילכו ,(ומצעב לכה

 אל וע םע רתויב טושפ קחשמ תריצי ,תוחטבהה לכ תורמל

 יתנכתמ לש סמלועל ץיצהל ןיינועמש ימ לבא ,הטושפ המישמ היהת

 תונהיל יושע ,םינושאר תונכת ידעצ תיישע ךות ,םיקחשמה

 תרבוח ,יארונ הנקתה ךילהת ,יארונ קשמימ :בגא .הליבחהמ

 רינ-רכ תיטע .הריבס םירבסה

 !הינפס-א הויו
 הרשעו ששה תב רטסרפ ירוא בותכל התייה הרומא וזה הבתכה תא

 טרס לע ססובמה ,ודרודלאל ךרדה קחשמהש ונבשח .(!לוב) םישדוח

 לבא .הליבשב דעוימ (חילצה ךכ-לכ אלו) הנשה אציש םידליל ריוצמ

 ןיזגמ ח[
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 .וב קחשל חילצמש דיחיה ינאש ונבה קחשמ לש תוקד המכ ירחא

 .גצה לע ודצירש תוינועבצה תונומתב התהבו ייכרב לע הבשי קר ירוא

 ,ןיוצמ תואקתפרה קחשמב רבודמ

 תא דאמ ריכומש ,קיחצמו םכח ,ינועבצ

 אוה ירעצל .תללוהמה \1טוהאטְע 1%1ג00 תרדס

 .תואסיכה ןיב תירבעה תרבוד ונצראב לפונ

 תא ןיבהל וחילצי אל םידליה

 םילהנתמה םינונשה םיגולאידה

 םיבושחו תחצחוצמ תילגנאב

 םירגובמלו ,קחשמה תומדקתהל

 ינא .ידמ לק תויהל לולע אוה

 ינניאש תורמלו ,יתינהנ אקווד

 ותוא יתבזע אל םיטסווק בבוח

 .הלילעה ךות לא קומע יתמדקתהו

 םה קחשמה ירוביג ,טרסב ומכ

 םידרפס גוז - לגימו וילוט

 תפמ םדיל תלגלגתמש םיינקתפרה

 .גלפומ רשוע החיטבמה ,ודרודלא

 .רצואה תא שפחל םיאצוי םה

 תומלוע הנומשב ורבעי םכרדב

 לגנו'גה ,דרפס םהיניב ,םינוש

 םירמושמ םיטלמנ םה .ודרודלאו

 הניפס לע םילטלטימ ,םיחושק

 ,שדחה םלועה לא םיעיגמ ,העוער

 םיאצומ ,תועשורמ תוחורמ םיחרוב

 תא םיפידעמ ףוסבל לבא בר רשוע

 ,רייוצמ טרס לש האלפנ הקיפרגב לכה !הבהא - םלשומה רשואה

 ,הטושפ קחשמה ירוביגב הטילשה .רומוה ןומה ןומהו ןיוצמ ילגנא בוביד

 ,םירבד ףוסאל ,תונוש תו:ומד םע חחושל רשפא .תדלקמה תועצמאב

 םילּואפה .םינטק םינוקחשמ ינימ לכב לקתיהל םגו תומולעת רותפל

 .דאמ םינהמ לבא ידמל םיטושפ

 לע דליה תא בישוהל ,קחשמה תא תונקל הרוה לכל עיצמ ינא

 הקתפרהב וידחי עוקשלו השקה תילגנאה תא םגרתל ,םייכרבה

 רטסרפ השמ .האלפומ

 םישקמה ידימשמ
 קחשמ םהל רוציל םוקמב .ןגה ידלי לע םחרמ אל תנכתמה

 ינאב סגאב אוה הזכ .םייח'ת םהל ךבסמ אוה הלעפהל לקו טושפ

 הברה הנטקה ירוא לצאו ילצא ררוע אקווד הלחתהבש ,זאטו

 וירוביגו ,םיחבושמ םילילצב אלמ ,קיחצמ ,ינועבצ אוה :תווקת

 .תושק ונכבתסה וב קחשל וניסינשכ לבא .תובוהא תויומד ןה

 לבא דמחנ ןויער ,סגאבב וא זאטב תפלחתמ הטילש רשפאמ קחשמה

 ודרודלאל ךרדה :קחושמה

 שו 80ו\ :הנכותה תיב

 יצרא דה :ץיפח

 א צא .טטוא011.טסו/טו0סזגטט :1א
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 לארשי סרגופניא :ץיפמ

 אא .[ססתטע זטתטא-שההו6%.טסוה :18

 רואווניד :קשמה
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 -תלת םיקחשמ תלעפהב בטיה ןמואמה ,יכונא וליפא .עוציבל השק

 דומחה חורפאה יטיווטו תללרוטמה א תבסה .דוביאל יתכלה םיידמימ

 אל הז .טולשל דציכ השק תילגנאב ונל םיריבסמ

 רבסהה תרבוח .יל אל םג ,ירואל הברה רזע

 5 ,טעוב 1 ,יפקמ כ רותפכ .הליעוה אל תירבעב

 ,הסיט רוטלומיס ומכ ךבוסמ ...דועו דועו בנגתמ

 .ונעקתנ הנושארה ןומיאה תמישמב רבכ

 עברא רוקחל ולכות ,(אל ונחנא) ולגרתת םא

 לע ספטל ,תועבטמ ףוסאל ,ןמזב תונוש תופוקת

 םימב תוחשל ,ריוואב ףחרל ,םיצעו םילבח

 ,תונוש טרופס תויורחתב תורחתהל ,םירעוס

 םיביריב םחליהל ,תופרוטמ תוקתפרה תווחל

 -תלת הקיפרגמ תונהילו סנוט ינולהמ םיעודי

 קחשל רשפא .הער אל ללכבו תינועבצ תידמימ

 ינש לש בצמב םגו ליגר דיחי קחשמ בצמב

 .רבח םע קחשל הקילדמ תורשפא - םינקחש

 תונהל ולכות היצנידרואוק תלוכיו תונלבס ילעב םתא םא

 םהידסחל סיכחמ ןיידע ירואו ינא .תועתפהב אלמ עקשומ קחשממ

 ומכ הלעפהל טושפו הפי קחשמ ונל ורציש ,םימוחר םיתנכתמ לש

 רטסדפ השמ .םיבהוא ונאש

 0ורואזוניד תויהל השק
 יביטימירפ ןקחש ינא .היגטרטסאו םידיקפת יקחשמ אנוש ינא

 הנטקה יתיבש הווקת אלמ ינא לבא .םיטושפ תוירי יקחשמ בהואש

 רתוי קמעתתו תוזולנה ייכרדב ךלת אל

 הל תתל רשואמ יתייה ןכל ,בשחמ יקחשמב

 םידליל םידיקפת קחשמ - רואזונידב קחשל

 טרסה לע ססובמ קחשמה .ינסיד תיבמ

 טולשל ונל רשפאמו רואזוניד םיהדמה

 רדאלא לש בוטה ורבח - ףוקה יניז ,דומחה רואזונידה - רדאלאב

 .תיהמיאו תפפועמ תירואזוניד - הילפו

 םהילע םיפתושמ תוחוכבו ,ןכוסמ יאב םיעוקת וירבחו רדאלא

 םייסאלק םידיקפת יקחשמב ומכ .רתוי בוט םלועל ונממ חורבל

 םיארנ וירבחו רדאלא .הובג דאמ .הלעמלמ הובג איה טבמה תדוקנ

 םייניבה ינוטרס םגו ,טרסהמ הקוחר הקיפרגה .םידיינ םירודכ ומכ

 .הבולע המרב םה (טרסה ךותמ םיעטק)

 ,םירבד היפב תספות ,הפע תירואזונידה .הלשמ תונוכת שי תומד לכל

 תופתושמה םהיתונוכת .ירירשו קזח רדאלאו ףפקמו ספטמ ףיפוקה

 םירבסההו ,םלוכב טולשל ךיא ןיבהל השק לבא .םדקתהל םהל תורזוע

 רתויב בולע ,תירבעב יוהד רבסה ףד ףרוצמ .הרורב אל תילגנאב םה

 אלו תמשוגמ הטילשה והשמ םיניבמשכ םג .ריעצה ןקחשל רזוע אלו

 .תעבעבמ הבל ךותל לופיל לולע רדאלא היינש לכו ,החונ

 ;ואו אס +4. א (ואצש 18 איש. אשס | + וא
 דורש, דוושא או. דו666 + לס\

 6ד סשז ס+ (ושאש

 ירחא לבא .קחשלו יתוא םישרהל התסינ ,בוט ןוצר תאלמ ,ירוא

 םלועלש םעזב תנטור איהשכ ,קחשמה תא הבזע איה תורופס תוקד

 תופיטעה .תקדוצ .הלאכש םיכבוסמ םיקחשמב עגית אל

 אל הז לבא ,םידלי לע תודבוע דימת ינסיד יקחשמ לש תוינועבצה

 רטסרפ השמ .קיפסמ

 תרוויע הרפ
 תויתואה תא דילקהל ךירצ !הלבהא תא ,המ" ."זןאכ םישוע המיי

 רתוכב תוניירק עטק רותב עמשנ הז ךיא ."!הציבה לע תועיפומש

 .קפס ןיא ,ירוקמ :הידמיטלומ

 ילש םדוקה שגפמה
 תרוויע הדלקהל סרוק ,2001 הלייא :1תונה

 ,תוקפה ןאקפ םע
 ביטקארטניא ראטס ,תוקפה ןא קפ :הנכזתה תיב

 תוכב היה
 יצרא דה :ץיפמ -
 התא | היווירטה

 דיימ םירחאש ידכ קיפסמ הנהמ היה אוהו ,םכח התאש בשוח

 היה תמאב אוהה רתוכה .ילא העיגהש עגרב ,2001 הלייא תא

 תצק יתייהש הדומ ינא .%<ראב ושעש םיקיחצמהו םיירוקמה דחא

 אלש ינחוטב ,תאז סע .וב בכיכ השמ בוטה ידידיש םושמ דחושמ

 ןיזגמ ח +

 ("ווטאא )1[גצושז 8000 :1תוכה םש

 א1גווט| 1הוטו'גטוג\ש :ץ'פמ/הנכותה תיג
 יצרא דה :לארשיג
 וא צוא .טווטפאחו הפוטז-טסווו :ךתא

 תא הביטיהו יניע תא האמיסש השמל יתצרעה-יתביח וז התייה
 .ירוקמה רומוההו תחבושמה הקפהה אלא ,יביל

 הויאו .תודמולבו תונכותב רידנ ןיינע תמאב אוה חלצומ רומוה
 .תרוויע הדלקה דומילל רתוכב רשאמ וב שמתשהל רתוי םיאתמ םוקמ

 אל התייה ןאקפב הירבחה לש הריחבה םג .היצנטופב םומעשה איש
 בולישב תניירקמש ,("לארשיב קר") ןייד הנשוש איה ,ןורוו רמת - הער
 .תוירוקמ הברה ןאכ שי ,ןכו .תיפי .ג דעו הטירמ ,םיניוצמ םייוקיח
 הדלקהה ירושיכ תא לגרתמ התא ובש קטש [השהשטו'פ ןונגסב קחשמ

 רותב תווסומ תויללחהמ קלחשכ .ירוקמ אל רבכ הז ,ךלש תרוויעה
 .ירוקמ ןכ הז ,('וכו תורפ ,םיזיע ,םישבכ) קשמ תויח

 רצומ ףאמ תלפונ אל טלחהבו ,הדובעה תא השוע "הלייא"

 ,ןורוו לש םישרמה יוקיחה ןורשכלו ,םיקימיגל רבעמ לבא .םוחתב
 הדלקה יכ ילוא .תממעשמ תצק ,ןיידע ,רבד לש ופוסב וזה הדמולה

 םוחתב תונויערה לכ טעמכ יכ ילואו ,(חמה םומעש הז תרוויע
 רתוכל רתוי המוד והשמל יתיכיח יכ ילוא .םות דע וסעלנו וצומ
 ,ןפוא לכב ,ינא .תצק קר לבא ,קיחצמ אוה הזה רצומהו ,םדוקה
 ילילג יקוש .תורפה תא \צופל יתבהא

 הרדנק לע לודגה ןוחצינה
 הכירצ אל איהו ,םלועב הבוטה טמחשה תנכות איה ("!וטצא 1101

 רתוי תומדקומ תואסריגב .הו ליבשב שק 81טט ומכ לע-בשחמ

 הקפתסה איה ,הלש

 שלח 726  בשחמב

 תצנל ידכ ידמל

 -יברו םינמא רופסניא

 1986 זאמ ,םינמוא
 ןונגס תא תומדל תעדוי םג איה ,רתוי תושדחה תואסריגב .םויה דעו
 ,ונימי ינבו רבעהמ ,תוחפ םיעודיו םיעודי םיאטמחש לש קחשמה
 .דאמ ךשומ קלח הז לבא ,העיצמ איהש הממ ירורעז קלח קר הז

 ,רוהטה םתירוגלאב תורחתהל יתיסינ אל ,בבוח יאטמחש רותב

 רדנסכלאב יתקפתסה .םפושמה ןקחשה תומד ירוחאמ רתתסמה
 הכו זאמ םינש 74 ...חא .בושו בוש יתוא סיבהש ,לודגה ןיכוילא
 ,ידגאה רשיפ יבוב תא םג יתיסינ .רשוכב דוע אוהו ,םלועה תופילאב

 זידמ הובג יתנוויכ ילוא .דחוימ ץמאמ אלל ,יתוא חצינ אוה םגו

 דיספה ירה אוה) בופרק דגנ ךכ-רחא .בורפסק דגנ ,בוש יתיסינ
 .הזה לטה בוט ןקחש .לט לאכימ דגנ זאו .(...בורפסקל

 םינשהמ םינקחש לומ םיקחשמ לש הרוש דוע ירחא

 יתוא םילכוא טושפ םה .קסע אל הזש יתטלחה ,תונורחאה

 ,ןיקציו שויג !שויג ...ןיבמ אלש ,ריעצ והשימ יתשפיח .חלמ ילב

 םיעסמ 24-ו תוקד שולש ךות .בהלנ קחשמב יתחצפ .12 ןב דלי

 ול שי - עודמ ןיבהל יל רוע שו'ג לש וינותנב רצק ןויע .יתענכנ

 ליגב רבכו (הברה הז לבא ,הו המ הנשמ אל) 2100 לש דוקינ

 ןיזגמ חו

 .(ןטקה לוונמל ול עיגמ .דיספהלו) בורפסק דגנ קחשל הכו 1
 תלעב ,הרדנק :ייתודימב הבירי יתאצמ ,םילוכסת תצק דוע ירחא

 קחשמה תייגטרטסאו ,תופאל תבהואש תיריגייאניט ;0 לש דוקינ
 לככ רהמ ביריה לש הכלמה לוסיחל הע הקושת ביבס היונב הלש
 .יל םיאתמש המ קוידב ...הזיופ תינקחש !ההא .רשפאה

 תא לגרתל ידכ 6וטפא 6! גצצוטסחו-ב יתרקיב .בטיה יתננוכתה
 רשאב "גלזמ" לכ תוהול ילש תלוכיה תא דדחלו ,תוטושפה תוקינכטה
 יתנייעו ,םיירוטסיה םיקחשמב יתיפצ ,ולש "/\טוגהטטש"ה קלחב .אוה
 דגנ ייקחשממ (והש /\₪41ע%1%-ה יכטמ תא יתרקח .םהילע םירבסהב
 (רוטאא-ב יתרוענ) יתיעט ןכיה קודבל ידכ ,םילודגה טמחשה יפולא
 תורשע ןיבמ רתויב חונה תא יתרחב .(םיגשומ המכ חונעפב 63108
 .(תויווזה לכ ,םיבוציעה לכ ,םירמוחה לכ) םיירשפא םילכו קחשמ תוחול
 .קחשל יתלחתהו

 ריכמש ימ .רבד לש ופוסב קחשמה תאצות התייה המ הנשמ אל
 קשמימב םינוכדע ןאכ אצמי ,("!וטאצ א1%וטז לש תומדוקה תואסריגה תא
 ילב רבודמ המב ןיבי אל ,ריכמ אלש ימ .םינותנה יסיסבבו םילכב
 ,ומצעל בייח אוה רשאב טמחש בבוח לכש היווח וז .יאדכו .הסניש
 טמחש תונכות הברה שי .קחשל ימ לומ ול ןיאש םינש רבכ םא רקיעב
 הנכותל המוד אל רבד םוש לבא ,טנרטניאמ סניח דירוהל רשפאש
 ,םעפ יא ובשחומו טמחשל םירושקש םירבדה לכ תא העיצמש ,וזה
 ילילג יקוש .הילע םלשל הווש

 1 1001 \רמ
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 בשחמב רדס םישוע

 ינמיס םה ,תינמז-וב םיחותפ תונולח 20 תוחפלו ,תרוזפתב וווק3 יצבק ,םינייוממ אל םיכמסמ

 זבזבל ךישמהל לכות ,ךלצא םג בצמה הז םא .יניצר בשחמ שמתשמ לכ לש םיקהבומ רכיה

 דימתלו תחא רדס תושעל ידכ ןאכ םיעיצמ ונחנאש תונכותב רזעיהל וא ,םישופיח לע ןמז

 דרשמב ,רדחב ןגאלבה תא ריכזמ בשחמב ןגאלבה ,ונבור לצא

 םירזופמש תונולח ,הניפ לכב םיקורו םינוקייא - עדוי התא .תיבבו

 .םשו הפ סיצבצבמש |13 יצבקו ,ןויגיה םוש ילב ינשה לע דחא

 רמוא הזש המ .ער רבד םוש ךילע רמוא אל הז ,הזכ התא םג םא

 שופיח ,םיכמסמ רותיא לע .ןמז ןומה זבזבמ התאש אוה ,תאו לכב

 דימתמ רבעמו ,תחכשש תואמסיס שוחינ ,ןגנל הצור התאש םיריש

 קוידב דעונ ירה בשחמה - ישפיט תצק הז .םיליעפ תונולח ןיב

 יצחו שמח ןה תובוטה תושדחה .רדס תושעלו םירבד רוכול ליבשב

 .ףרוצמה רוטילקתה לע םג תואצמנש ,םעפה רוקסנש תונכותה

 .ךלש בשחמב יתפומ רדס רורשי ,םייתעש-העש דועב

 שדח רדס

 םוקמל תויואר הנכותה תונקתה ,ןגאלב תריציל רושקש המ לכב

 ןחלוש לע ךרד ירוציקו םימושיו ילמס תורופמ ןה .דובכ לש

 תא םיאור אל םיצע בורמש דע ,לחתה טירפתבו ךלש הדובעה

 ל"נה לכ תא ויזהל איה בצמה םע דדומתהל תחא ךרד .ןמסה

 הז .םהלש ינדפק לוהינ ךורעלו ,םירדוסמ םיטירפתו תויקיתל

 הדובעה ןחלוש יכ - עגתשת אלש רומשל ילוא תילציש יקלח ןורתפ

 תצק וארי קרו ,סינוקייאב םיסומע ויהי ןיידע לחתה טירפתו

 ללכב שמתשהל אל איה ,תרחא תורשפא .ץוח יפלכ םירדוסמ רתוו

 .שוצפ8וק םושייב אלא הדובעה ןחלושב וא לחתה טירפתב

 לק .טושפ ןורקיע לע תדבועש הטושפ הנכות איה סויגפפוווק

 ןויערה .החונ םג איהו .הב שמתשהל רתוי דוע טושפו התוא דומלל

 ןחלוש לע) תינמז וב ךלש תוינכותה לכ תא הארתש םוקמבש אוה

 רהמ ןהילא תשגלו תוירוגטקל ןתוא גווסל לכות (לשמל הדובעה

 ךל תרשפאמ םוגפפוווק .לחתה טירפת ךרד רשאמ רתוו הברה

 ,"תויסיטרכ" לש ףסוא להנל

 ךוד ירוציק | תונסחאמש

 ,תויקית ,םיכמסמ ,תוינכותל

 ןוכנ ןוגרא .יוכו טנרטעא ירתא

 ומ פוזופ

 הקולחש תורמל .אילפהל תרדוסמו החונ הדובע ךל רשפאי

 תיעבטה תיארנ ,'וכו םירתא ,םיכמסמ ,תונכות לש תוירוגטקל

 םיטירפה יגוסמ םלעתהל אוה דוסה .ךרדה הניא וא ,רתויב

 לולכל הכירצ "םיקחשמ" תייסיטרכ :םהלש רשקהל קר סחייתהלו

 ךרד ירוציק קר אלו ,םיבוהא [:[ג%\ יקחשמ לש םירתא םג

 הכירצ "הדובע" תייסיטרכ .בשחמה לע םינקתומש םיקחשמל

 םגו ,הדובעל ךתוא םישמשמש םירתאהו תונכותה לכ תא לולכל

 .לשמל ,םיכמסמ לש תויקיתל ךרד ירוציק

 תא סצמצל רשפא .רקי הגוצת חטש תובזבמ הניא םוופפוזוק

 ,הילע חנומ רבכעה ןמסשכ תחתפנש הנטק העוצרל הלש קשמימה

 .דוע םצמצל ידכ ,םינוקייאה לדוגב טולשל םג לכות .הקלקהב וא

 שמתשהלו ,המידק ףסונ דעצ תכלל לכות ,דחוימב זעונ התא םאו

 לש תומישמה תרוש תא ירמגל ףילחהל ידכ וגפפוזוק-ב

 רותב דקפתת תמייוסמ הייסיטרכש עובקל לכות .\\ 1ח(10ו\א

 .דיימ הב עיפות ףירתש הנכות לכו ,תומישמ תמישר

 תזגפפ(זזק

 םירתאו םיכמסמ ,תומישמ ,םימושיי לוהינל יפילח קשמימ :וואית

 8908 8 :ץבוקה לדוג

 5 ו היטוא גש :[!'\עירה גומ

 520 :יושיר

 םוי 30-ל תוסנתה תסריג :תולנגה

 רא וארא .ה1 00105 5.6010/0:03117ק

 לודגה חאה לש וניע
 ןגאלבל יביטמיטלואה רוקמה אוה םיצבק לש ןיוממ אל ףדוע

 קחשמה לש הנקתהה ץבוק תא אצומ ,לשמל ,ךתוא הארנ .בשחמב

 .תברצש קסיד לע תרמשו הנש ינפל תדרוהש 5 ןקהטט וקו שא 1

 תא תולגל ךל חקול היה ןמז המכ .בגא ,863% | 15.טאט ול םיארוק

 רבכ ונמכיס ?הלגתש ירחא ותוא אוצמל ךל חקיי ןמז המכו והז

 םישופיח לע ןמז ןומה זבזבל רשאמ תושעל םיבוט רתוי םירבד שיש

 4 0ווחטטש [2/8א םשב הנכותב הנומט הבושתה .הלאכ םישאונ

 םתוא אוצמל ךלש םיצבקה תא גלטקל ךל רשפאת איה ב

 .הליגר יתלב תולקב ,ןיע ףרהכ

 ןיזגמ ח +

4 -> 
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 4 | אמשו | (םסעאסה |  םתא | 6 ₪5 : ור 8 2

 סו 00% )000% 10 | 0 ו ו

 תקרוס איהו ,ןנוכ רחוב התא :דאמ הטושפ הנכות איה \ 7

 המודש הנבמב תויקיתו םיצבק תמישר הגיצמו ולש ןכותה תא

 ,הייקיתו ץבוק לכל רואית ףיסוהל לכות ךכ-רחא .\\'ומשטואא רייסל

 יוהיז תועצמאב המצעב תאז תושעל תוסנל הנכותל תתל וא/ו

 םיוולתמש 06%טזוקווסח.וסח-ו 116 16.6: יצבק לש יטמוטוא

 תא קלחל לכות ,םלשומ תמאב היהי רדסהש ידכ .תובר תונכותל

 .תישיא תומאתומ תוירוגטקל תויקיתהו םיצבקה

 תוינשב אוצמל ךל רשפאיו ,דאמ ליעי הנכותה לש שופיחה ןונגנמ

 סניאש םיבורצ םירוטילקת לע ללוכ ,תיבב ךל שיש \בוק לכ

 ,רואית ,םש יפל םיצבק שפחל רשפא .עגר ותואב בשחמב םיאצמנ

 תוחפ יל חקל - דחוימב ריהמ שופיחה .לדוג וא ךיראת ,הירוגטק

 קסידה לע םיאצמנש םיצבק 50,000-מ רתוי לע רובעל היינשמ

 םיצבק רתאל ידכ םג 4026-ב שמתשהל רשפא .ילש חישקה

 םיצבק לע טרופמ חוויד לבקלו םיצבק ירגאמ ןיב תוושהל ,םילופכ

 הבוח תנכות תמאב וז .קסידב םירתתסמש םינוש םיגוסמ

 .ונלוכ ךרעב - רמוא הזש ,םיצבק לש םייתייפכ םינפסאל

 /\8?0ח660 [218%א% 7

 םיצבק לוהינל תמדקתמ הנכות :וואית

 הזו געש :]!יירה גומ

 520 :יושיר ריחמ

 םוי 30-ל תוסנתה תסריג :תולנגה

 רצ רצ רא .6160150[+ 601/30 1(
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 ןיזגמ ה

 תילקיזומ הינומרה
 ןיאש ךכ-לכ ריהמ םהלש תוברתהה בצק .היעב םה \103 יצבק

 יאדכ לבא ,םנמא ,םיקסידמ בוט רתוי הז .םהירחא בוקעל ךרד

 איה רתויב בוטה ןורתפה .הזה ןגאלבב םג רדס תושעל תאו לכב

 םדוק והז ,השעמל .הקיזומ יצבק לוהינל הנכות ,א16613 106600א

 אוהש רדסב אוה ולש לודגה חוכה לבא ,םכחותמ הידמ ןגנ לכ

 תיירפס" איה הנכותה לש יזכרמה ביכרמה .םיצבקב השוע

 שיש םיצבקה לכ לש תנייוממ המישר להנל תרשפאמש ,"הידמה

 םהילע רומשל ,צע הנבמב םירישה תא גיצהל םג רשפאת איה .ךל

 ,עצבמה יפל) הצרתש רדס לכב םתוא עימשהלו ,םינוש םינותנ

 .יארקאב וא (רידגתש תוירוגטקל םאתהב - יוכו ,רנא'זה ,ןמזה
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 תומישר ללוכ ,תונוש (/18ע18)) העמשה תומישר רומשל ןתינ

 רשפא .תישיא םימאתומ םירטליפ תועצמאב תובכרומש "תומכח"

 :לשמל) ללכבו ,םיריש תמישר לכ לע תונוש תוקיטסיטטס תוארל

 םיריש לש תומישר ןגראלו ,(רתויב םיעמשומה םירישה 40 תמישר

 םיריש ,תוביסמל םימיאתמש םיריש ומכ) רשקה וא אשונ יפל

 .(יוכו ,הבהא יריש ,םיטקש

 אוקקשז תללוכ 1608 1ט(טססא .הלחתהה קר תמאב וזו

 רשפאמש הטלקה לודומו ,רוטילקתמ םיריש םוגדל רשפאמש

 תינבומ הבירצ תנכות ,וידר וא פייט םע רבדה ותוא תושעל

 רשפאמש וידוא ךרוע ,רוטילקתל םירחבנ םיריש בורצל תרשפאמש

 וא רתוי םיישומיש םילכ הברה דועו ,םירישל םיטקפא ףיסוהל

 8 | 2001 ןרמ
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 ילש הביסה .הזה רצומב שמתשהל תוביס הברה דוע שי .תוחפ

 יצבק 278 תא תיטמוטוא גווסלו גיצהל הנכותה לש תלוכיה התייה

 .תמייקה תויקיתה תייכרריה יפל ,ילש /183-ה

 ואו <[ 1%]

 תפסש 600000 7 טפט

 ד | [
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 וש 55

 ומ מ כ יי שיש

 1 מ ו 7

 16018 ,[וו0]נ0א

 תויצקנופו ,םימילשמ םילכ לש בחר ןווגמ םע הידמ ןגנ :וואית

 הקיזומ יצבק לוהינל תוקזח

 5וםוטוצ הז + ["וטסוא הש :[!ישירה גוח

 525 :יושיו

 דבלב םוי 30-ל םיליעפ םילכהמ קלח :תולנגה

 רו רצ רצ זו 118166 .6 0 דד / ד 1 ]ו ]כ / 61 א 01.1

 אמ0סי0 רוצע
 אמסיס רחב" חסונב םיפיט.המכ רבכ תלביק התא םג יאדווב

 שמתשהל אל ךל ורמא רבכ חטבו ."שחנל השק היהי םירחאלש

 ףתכל רבעמ ץיצמ אל דחא ףאש קודבלו ,םיימעפ אמסיס התואב

 איה היעבה .ךלש רתויב-תידוסה אמסיסה תא ןיומ התאשכ ךלש

 היצאוטיס התואל דימת תוליבומ וללה תונובנה תוצעה לכש

 ךתוא השמישש תמכחותמה אמסיסה ,דחא ריהב םוי :תיגארט

 8 9 עא רי

 סומא | = 0 ] סא | |

 פאי ]שטו 64. | (טח6 ]8 | |
 ןח

 רכוז אל טושפ התאו ,חומב לפא את והשויאב תלעננ ,ךורא ןמז

 תשרה להנממ הרזח התוא לבקל לכות ,בוטה הרקמב .רתוי התוא

 ךרטצת ,בוט תוחפה הרקמב .טנרטניאה קפס לש הכימתה שיא וא

 עקתית התא ,םימיוסמ םירקמב .הרקי הזש ידכ הברה ןנחתהל

 .רוזעי אל רבד םושו אמסיסה ילב

 תואמסיסה תא רוכזי רחא והשימש אוה ילאידיאה ןורתפה

 הנכותל .בשחמה ...דיגנ ,רתוי בוט ןורכיז םע והשימ .ךליבשב

 תא ךרובע ןסחאת איה .ץגאאצסוש ]גט םיארוק שפחמ התאש

 ,ןוכנה ןמזבו םוקמב תיטמוטוא ןתוא ןיזת וליפאו ,תואמסיסה לכ

 טנרטניאל תורשקתהה תנכותל ,לשמל) רידגתש תיפיצפסה הנכותל

 שמתשהל יתמו ךיא בוט לוקשל יאדכ .(רבחתמ התאש ןמזב

 תא ףושחל הלולע איה םימיוסמ םירקמבש סושמ ,וזה היצפואב

 רתאב ןוכנ אלה הדשל תנזומ איהשכ ,לשמל) ךלש אמסיסה

 רוש א ןח פס שק
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 הנכותל תורוהל יאדכ ,רתוי םישיגרה םישומישב .(טנרטניא

 הרוצב תאז תושעל רשפא) תינדי אמסיסה תא חולשל ךל רשפאתש

 .(תישיא םיאתהל ןתינש םישקמ ירוציק םע ,דאמ החונ

 ,םישמתשמ יובירב תניוצמ הכימת העיצמ ?גצצואסזש טאצ

 ,הדיחיה ,וזה אמסיסה תא .ולשמ אמסיסב םהמ דחא לכ לע הנגמו

 ,בטיה ןנשל תמאב יאדכ ,ךלש תואמסיסה לכל השיג תרשפאמש

 אל דחא ףאש וזכ היהתש דיפקהלו ,םירחא םישנאמ ריתסהל

 .שחנל לכוי

 וא 06 8

 ןהב יטמוטוא שומישו תואמסיס תרימשל הנכות :וואית

 | .פא1 :ץבוקה לדוג

 ו גוטוא הזש :[!'שירה גוח

 512 :וושיו

 םוי 30-ל ןויסינ תסריג :תולנגה

 רצ רצ רא .11שרא 651 .601/--5076 /(81023015.111'10ח1

 ןיזגמ ח +

 :הגת:אאפפזר

 ?תספת ,הבורמ תספת
 םילבלבמ ךסמה לע םיחותפ תונולח ידמ רתויש םישנא שי

 ודבאי םהו ,תינמז וב ,160) םגו \\טז ןולח םהל ןת .םתוא
 ךמצע םע תושעל המ עדוי אל התא וא ,ינומכ התא םא .תונותשע
 .רתוי ףידעו ,םיחותפ תונולח השיש וא השימח תוחפל ךל ןיאשכ

 -וד אוה םיחותפה תונולחה רפסמשכ דיבכהל ליחתמ הו ,ןבומכ
 ,חונ אל דאמ ןורתפ איה \\וושטואצ לש תומישמה תרוש .יתרפיס
 .ךרעב ירישעה ןולחה ירחא תויטנוולרה תא תדבאמו

 דיגנ ?תונולח 30 ליכהל דחא ךסממ תופצל רשפא ךיא ,תמאבו
 יפל םתוא ןגראל תלוכיו ,םיכסמ ןיב םתוא קלחמ תייה תוחפלש

 תונולח 10 ,דחא ךסמב אטש|-ו \\טוש ,לשמל .םיאשונו םיגוס
 הארנכ וז .'וכו ישילש ךסמב ווו186-ו 160) ,ינש ךסמב אטואשאקט
 ,םיגצ יובירב תוכמות תונורחאה \\ וחשטו\% תואסריגש הביסה
 .ןורתפ אל הז זא ,תואצוה יובירב ךמות אל התא םא לבא
 ןתינש ,םיילאוטריו הדובע תונחלושב שומיש איה הביטנרטלאה

 ,סקועל) הלעפה תוכרעמ הברהבו ,שדח אל ןויערה .םהיניב ףילחהל

 תוכרעמ .קשמימהמ ילרגטניא קלחכ בלוש רבכ אוה (לשמל
 תועצמאב תאז תושעל לכות לבא ,וב תוכמות אל ןיידע \\'1ח(!טו<
 .(0050וטטח הנכותה

 תונחלוש לש לבגומ אל רפסמ רידגהל ךל רשפאת (00פ0ז00ח

 םקומת םהלש המישר .רותפכ תציחלב םהיניב ףילחהלו הדובע

 תמישר תא לבקל לכות .רחבתש רחא םוקמ לכב וא ,ךסמה שארב

 לע ןמסה תחנה ידי-לע הדובע ןחלוש לכב םיליעפה תונולחה
 רשפאתו ,יוצרה ךסמל ךתוא ריבעת תחא הציחל .םיאתמה רותפכה
 תונולחיי רידגהל איה דחוימב תישומיש תורשפא .םושייב רוחבל ךל

 ,לשמל ,תויהל לוכי .הדובעה תונחלוש לכל ךירחא ובקעיש "םיקיבד

 םיכסמהמ דחא לכב ןימז היהי 160) לש ןולחהש הצרתש
 ףילחהל ידכ תדלקמו רבכע תולועפ רידגהל םג לכות .םיילאוטריוה

 ,םינושה הדובעה תונחלושל סושיי ילמסו תומש קינעהל ,תונולח ןיב

 .ךסמ לכל הנוש עקר תנומת עובקלו
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 םיילאוטריו הדובע תונחלוש תלעפהל הנכות :וזאית

 465163 :ץבוקה לדוג

 הזו הש :]['עירה גוח

 520 :יושיו

 םוי 30-ל לבגומ :תולנגה

 רוס 601/10 0 ]ו

 ...חוניקהו
 רותפל ךל רוזעת אל הנכות םושש חינמו ,ינורכ ןגלובמ התא םא

 ךרד .רכיה ןמיסו םייח ךרדל ןגאלבה תא ךופהל רבכ ףידע ,הז תא

 .\ ןכהוזוח \1טאא משש טנופב שמתשהל איה הו תא תושעל תירוקמ

 .ותעדמ רדוסמ םדאנב לכ איצוהל לגוסמ אוה

 רצ רצרא .01016001.00 1/8 1 .[ו(ו

 רשפא הקידבל תונכות לש תובותכו תוכרב ,תועצה ,תונולת

 םסרפל הצורו הנכות בתכש ימ .ןלהל המושרה תבותכל חולשל
 תושירדה לע הנוע איהש יאנתב ,ילא התוא חולשל ןמזומ ןאכ התוא
 םיגאבמ הייקנו הניקת ,שומישלו הנקתהל הטושפ :תוילמינימה
 לש תכרעמה תורדגהב והשלכ יוניש השענ םאו ,הריבס הדימב
 .שרופמב תאז ןייצל שי \\וחשטואא

 טוט? 6 \ח(טז.חש\.\| דמרש זרא

 001ףומ



 םיקירו < ם ייפ ימפ

 הלילב אב ןוליבב
 ךיא ,הב שמתשהל ךישמהלו ןוליבב תנכותמ ןנוגתהל ךיא דמלנ םעפה

 ירבד ןנסל ךיא ,ווסזט תנכותב םיפקמה תויעב תא דימנתלו דחא רותפל

 סוריו לש תושדחה ויתואסריגמ בשחמה לע רומשל ,דחוימב םילודג ראוד

 דחא בהז פיט דועו אס
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 1 ץרמ | 6

 דב :>|
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 םחנתהל רשפא ונלש תויטרפה תא םינכסמ וא16%\ וא רטספאנש =

 תא השוע ןוליבב ומכ הנכות רשאכ לבא .ונלחתה ונחנאש הדבועב

 לע רופיסה תא יל ריכזמ הז ...ינאיורטה סוסה תטישב דועו ,הז

 הצוחה ותוא קורזל הצורש ,ליצמה םע חכוותמש הכירבב שיאה

 ,"הכירבב םיניתשמ םלוכ לבא" .יפיפ השוע ותוא ספתש ירחא

 ליצמהו ,קדטצמ אוה

 לבא ,ןוכנ" :ול הנוע

 ולאל .""הצפקמהמ אל

 סרטש | וניניבמ

 ןוכדע תא ולביק

 ,טנרטניאב הנכותה

 וקיפסה אל וא

 ,רמאנ) | ןיקתהל

 ףרוצש רוטילקתהמ

 לש | 5 | ןויליגל

 רופיסה | ,(ןיזגמהשו

 ןוליבב לש השדחה הסריגה :הזכ אוה

 .6ז8|שז םכלש ישיאה בשחמל הרידחמ

 יבחרמב ייםילחוז" ,שופיחה יעונמ תא םיתרשמש ולאל המודב

 ,הז הרקמבש קר .רתוי ריהמ שופיחל םיסקדניא םיניכמו תשרה

 םיווקמ םה המ .ךלש חישקה קסידה לע תעצבתמ הליחוה תדובע

 תולגל אלפתת אל יאדוו ,בגאו) ןוליבב תא לאש !םש אוצמל

 - אורקל ילב תרשיא םתסה ןמש - הנכותב שומישה םכסהש

 .(הנכותה יבגל תונעט לע תוירחא תחקול אל ןוליבבש ןייצמ

 הנכותה תא ריסהל ,ןבומכ ,איה ליפטהמ רטפיהל הלקה ךרדה

 .תרחא ךרד שי - התוא בהוא ,ונומכ ,התא םג םא לבא .ירמגל

 406 סז 86ווסט6 ןולחמ הנכותה תרסהב הליחתמ וזה ךרדה םג

 גולאיד תבית עיפות ךילהתה םויסב .הרקבה חולב קוזסעווו

 הריאשהש םימושירה לבא ,החלצהב הרסוה ןוליבבש ונל רפסתו

 תישע אל םא :הרהזא) וטט60וו-ל םיסנכנ .ורסוה סרט ויטָטואוזע-ב

 .(!ןיינעה לכ לע רתוול ןמוה הא ,דציכ עדוי ךניאו ,רבעב תאו

 קוחמל ךילע וישכע ."'8ג0ע]טח" םידילקמו ₪6ו/:ו86 םירחוב

 שופיחהש דע ךשמה .אצמי סושירה ךרועש הנכותה לש םושיר לכ

 הלימה םע הלועפה לע רוזח וישכע .םימושיר דוע ןיאש עידוי

 [התטיויתוהה

 ,םילימה תא םיללוכש םיכרעה לכ תא קוחמל שי .."6ע000ז"

 .ולוכ תא קוחמל ןתוא ללוכש חתפמ שי םאו

 .התוא ןיקתנו בושנ הימושירו הנכותה תא ונרסהש רחאל ,התע

 לדחמ תרירבכ ןמוסמ הב גולאיד תבית עיפות הנקתהה םויסב

 .0% קלקהו ןומיסה תא לטב .הנקתהה םויסב ןוליבב תא ץירהל

 הייקיתל סנכה וישכע
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 קחמו ש:\וצומש סו א\צעזטוג

 ₪66 [046.6א6 םיצבקה תא

 סנכה תעכ .66 !ו6ח 611-ו

 תא קחמו וט860וו-ל בוש

 6ע0טטז לש םימושירה לכ

 ימושיר תא אל לבא)

 ןתינ תעכ .והז .(!טגפע]סח

 אלל הנכותה תא ץירהל

 .תויטרפב העיגפל ששח

 ןוליבב תרבח תבוגת

 ,ןוליבב תנכותב םניחב שומישב ךומתל ידכ" :(ישפוח םוגרתב)

 6ץשטסז תרבח לש רצומ תרזעב ,תמוסרפ תועוצר גיצת הנכותה

 ךלש בשחמה לע םיצר (ץטטטו לש רצומה יביכר .דיטט!וווס!טטוטצ

 םיתרשל חולשל ידכו תושדח תומוסרפ ךל איבהל ידכ ,דבלב

 .ןהילע תקלקהש וא תיארש תועוצרל קר עגונה עדימ ונלש

 הירוטסיהה ,ךלש חישקה קסידה תא םיקרוס אל הלאה םיביכרה

 וא ךלש תובותכה יסקנפ ,ךלש םיפדעומה םירתאה תמישר וא

 ."ןוליבבל הרושק הניאש היצמרופניא לכ

 יי
 ו

 טפוסורקימ לש הכופהה תירכעה
 תויתואל תורפס ןיב בולישה תויעבמ רכינ קלח רתפ \/סוש 7

 .גנרמובכ ונילא תורזוח תויעבה לכו 01חט6 2000 עיגה .תוירבע

 תטישב דבוע 01/ו06 2000-ש יל וריבסה םש ,טפוסורקימל יתינפ

 שמתשמה הב הפשה תא תוהזל ול תרשפאמ וז הטיש .1!חוטסשש-ה

 איבמ 1!חוטסשט-ל רבעמה .הפש לכב דובעל השעמל ךכו דילקמ

 םיוות לש םתרדגה תא הנשמ סג לבא ,םיבושח תונורתי המכ ותיא

 ילרטינ ות אוה ףקמה 01:06 2000-ב .ףקמה ומכ ,םימיוסמ

 רפסמ םיבתוכשכ :תרכומ אמגוד .וביבסש םיוותה יפל גהנתמש

 ₪ ם9 סא מסתו פס

 חס 5 | טסמ/סח | ם 6 14040666 ] 40 פח |

 םששנ 04. ---------+

 ה ₪ |

 וס

0 

 ןיזגמ ה

200 

 < |יזגמ ₪ +
| 

- 

 (03-5552222 דיגנ) ןופלט

 ,ירבע ןפוגב שומיש ךות

 :לשמל) ךפהתמ רדסה

3 

 ןוויכל תובישח שי םא

 דיפקהל ונילע ,הגוצתה

 חול תפש תא תונשל

 תדלקה ינפל םישקמה

 שיקהל רמולכ) רפסמה

 דילקהל ,ינפל ףווווו-\

 ,תילגנאב רפסמה לכ תא

 .(ירחא 51וו\-ג1ו בוש זאו

 -רחא ,ןופלטה רפסמ םדוק :ךופה רדסב דילקהל איה תפסונ הטיש

 טפוסורקימב .(...יתלגרתה רבכ ינא) תמודיקה תא זא קרו ףקמה ךכ

 ןופלטה ירפסמ תגוצת תא ךפוהש ןטק ורקאמ ץבוק ובתכ לארשי

 ותוא דירוהל ןתינו ,טגגוווווט.טאש ףבוקה םש .םימייק םיכמסמב

 סו

 ירבשב 0006 ירצומל םיווגדע

 הרעה) וצו .ומוטוסאט 1 -.טטוממ/18גט]/טקקטזו/סיא!סג6% תכותכהמ

 .(!תירבעב 011גטש 2000 תסריגל קר םיאתמ \בוקה :הבושח

 יאטקוגטט 24811" םשב רותפכ ףסוותי ,ורקאמה תנקתה ירחא

 ,ורקאמה תא ליעפת רותפכה לע הקלקה .\/ טו לש םילכה לגרסל

 ןופלטה ירפסמ לש הגוצתה תא ךופהיו ךמסמה לכ לע רובעיש

 ,תובורק םיתיעל וזה היעבב לקתנ התא םא .תומודיקה םע

 .חטזחוא!.60ו רמכ ,\ע טו תינבת לע ורקאמה תא ןיקתהל \למומ

 4000 לש ובוש
 ידרפסה דלומה גח סוריו תא ריכהל רבכ וכו יאדוו םיארוקהמ קלח

 רבודמ .(םרשב לע הלילח אלו ,דבלב האירקמש הווקנ) אגו

 תרשפאמ הניא ךלש בשחמל הלחוש עגרמש ,דחוימב הקיצמ תעלותב

 סינורחאה תועובשב .בשחמה תא תעקות ךכו ₪א₪ יצבק ץירהל

 רותב יאדכ ,ןנוגתהל ידכ .תופסונ תויצאירווב ,בוש תפקות איה

 אגצושג6.טאט בוקה תא ץירהל אלו םיצחול המ לע בל םישל הלחתה

 רתאל שולגל יאדכ ,ןוחטיב רתיל .ינורטקלא ראוד תעדוהל ףרוצמש

 תבותכב 5 הוגמוטט

 טז ןטט ] .פצ רהט

// 0/8 

 א32.הגטו6ה6.םוםו| ו - 8

 ןוקיתה בוק תא דירוהלו

 תא ריסמש דחוימה

 רשפא ,ןיפולחל .סוריוה

 תוארוהה תא סיפדהל

 ןניאש ,ולש תינדי הרסהל

 .הרצ לכ לע .תוכבוסמ

 ודמ דבכ ראודהשכ
 תרבוחמ איהש ונל הרפיס ,םייתעבגמ תארוק ,.נ תילג

 ראודה תביתל תרבחתמ םעפ ידמו דרשמהמ ריהמ וקב טנרטניאל

 איה היעבה .תועדוה קודבל ידכ ,תיבהמ הלש ינורטקלאה

 ,םילודג הקיזומו ואדיו יצבק םימעפל הל םיחלוש םירבחש
 תוומה תא הל םישוע םה לבא לבקל היעב הל ןיא דרשמבש

 אוה ןורתפה ןכלו ,0וטווטט\ 2000-ב תשמתשמ תילג .תיבב

 /םילכל םיסנכנ :ןמקלדכ

 ראוד תרבעה/תויורשפא

 גויח תויורשפא קלחבו

 לא היצפואה תא םינמסמ

 ו ןלדוגש תועדוה דירות
 2 תא םירידגמו ,לע הלוע

 .ילמיסקמה ףבוקה לדוג

 םישוע הזה יונישה תא

 ךכ ,דבלב תיבב בשחמב

 םיצבקה םע תועדוההש

 עיגהל וכישמי םילודגה

 .היעב ילב דרשמל

 .תוטובשח לח
 יכיר יתוריש לשו רוצוד לש םישדח תונובשח ןכדעו רוש ₪

 ןקהו החלה יזע חי עבק
 הר תריצי םע דימ תועדוה חלש ₪

 גויח תויורשפא

 גו תורשקתה תפלחת ינסל רחומ <
 .ןוכדע או הלבק ,חחילש םויס רחאל קת ₪

 רשא

 םויסל בהז פיט
 תנש .םיתפמ םיעצבמ טנרטניא יקפס המכ יל ועיצה דקתשא

 .םניח השילג תועש לש םיסונוב דועו םימיהדמ םיריחמב יונמ

 העברא יל ויה אישה ימיב .יתמשרנו יתיתפתה יכ הדוותאו הדוא

 דחאו ,הנשה הל הרמגנ הנהו .םינוש םיקפס העברא לצא םייונמ

 ןיעל רקי ךשמה יונמ לע ,ותמזויב ,יתוא םושרל טילחה םיקפסה

 סקפה ורזע אל .וחלצ אל יונמה לטבל ייתונויסינ לכ .רועיש

 םמזמ יתוא ריתוה ןופלטב הכימתה תא גישהל ןויסינ .ליימיאהו

 אל דוע רופיסה ולא תורוש תביתכ תעב .הנתמהה תניגנמ תא

 תויטנוולר לבא ,דימת תונוכנ - תונקסמ יתש רבכ יל שי לבא ,רמגנ

 :הזה הרקמל דחוימב

 קזחב התוא םילכוא צא יכ ,חטשב תואקסעל תותפתהל אל .א

 .לודגבו

 ,קנבב עבקה תוארוהו יארשאה סיטרכ יבויח תא בטיה קודבל .ב

 ,יונמ לש "שודיח" הזיא שי םכל םג אמש

 תולאשל
 תויעבה לע עומשל חמשנ .םיארוקה תולאשל חותפ רודמה

 ראוד תועצמאב - ןתוא רותפל םג ילואו - םילקתנ םתא ןהב

 :ינורטקלאה ראודה תבותכ .סקפב וליפאו ליגר ראודב ,ינורטקלא

 .טסחטח 6 ]גו ץטז.טטומ

 ואף 8
  [לאמשל ץמימ | רחאא |החטבא | תיא תקידב | ראוד תינבת | יוד תרבעה  תופרעה

 תק לו 3[ לכ תושרח תועדוה שים קורב

 .ךלא אויר תובעת לא טוגושמא לש תורשקתהה ןסזא ו עבה

 .חשדח תועדוה שי םא הוקידב תעב רמו ןפואב אמ
 א -3] 09 לע הלוע ןקדווש תוערוה דירות לש ל

 .ריחד תכיזמת תרוצמ יונוש

 שו 2001 ומ



 ?גוא ם ל א פ

 2001\רמ | 868

 שדחמ ןוגרא
 ןהמ ףושחנ םעפה .ןתוא הלגתש תוכחמו ךלש םלאפב תומולג תויורשפא הברה
 וב רזעיהל ,רתוי בוט וימושיי תא להנל ,ותוא ץיאהל לכות דציכ הארנו ,חפט דוע

 םירכד המכ דועו ,םינותנ יסיסב וב ןסחאל ,ל"וחל העיסנ ןונזב

 אל םגו דחוימב םיעוציב ריתע ןקתה אל אוה סלאפ בשחמ

 אקווד לבא .ותוטשפב ןומט ולש ןורתיה .הדימה לע רתי בכרומ

 לודג קלח העטמ ,וב המולגה המצועה רוקמ איהש ,וזה תוטשפה

 גיצהל הסננ םעפה .עיצהל ידמ הברה ול ןיאש בושחל םישמתשמהמ

 תפסונ תלעות קיפהל דציכ דמלנו ,םידחוימ םישומיש המכ ןאכ

 םיטושפ סימושייב שומיש תועצמאב (רתוי םיבוט םיעוציב םגו)

 .םיקחשמ המכב ,ןבומכ ,חנקנ ךכ-רחא .טנרטניאמ דירוהל רשפאש

 םינותנ יסיסב

5 8056 4006] 
 לבא ,םינופלט רפסמ רתוי הברה אוה םלאפהש םיעדוי ונלוכ

 םלאפהש עוצקמה ישנא אקווד .הזל קוידב וב םישמתשמ ונבור

 תדחוימ תלעות קיפהל םילוכי ,תימוימויה םתדובעב םתוא תרשמ

 בשחמ םע םתוא ןרכנסלו סינותנ רזחאל ולש החונה תורשפאהמ

 סושיי לע ,לשמל ,ךתעד המ .ינחלוש

 הדובעל רושקה עדימה לכ תא ליכיש

 ,אפור התא םא ,אמגודל) ךלש תימוימויה

 תוקוושמה תופורתה לכ לש המישר

 םושייה .(ןהלש תויוותהה םע בי"הראב

 הסיפתל הבוט אמגוד אוה 11006 ₪6

 הנכות וו .םלאפב שומיש לש תרחא

 סיסב תולקב תונבל ךל תרשפאמש

 יסיסב 300-מ דחא טנרטניאמ דירוהל וא ,אשונ לכב ,שדח םינותנ

 ,תרושקת ,רודיב ,הרובחת ,האופר) םימוחת ןווגמב םימייק םינותנ

 הסריג סג הנשי) םושייל תפרוצמש הבתכמ תנכות .('וכו ,םיבשחמ

 םינותנה יסיסב תא להנלו ךורעל ךל תרשפאמ (שוטניקמ יבשחמל

 לאו םע םתוא ןרכנסלו אבייל זאו ,ישיאה בשחמה יבג-לע ךלש

 .דיה-ףכ בשחמ

 רצ רצ רצ .0011150 [1ר 36.60 /501041005.1:1ת1

 ירלולסל םילוצלצ
 \סח(6ע סח

 קוידב ,םודארפניא קשמימ םע סויה םיעיגמ םינקתה רתויו רתוי

 םירודמב) תבשח אל םהילע םישומיש ךל םירשפאמו ,םלאפה ומכ

 דיוצמ התא םא ,לשמל .(םיפסונ םישומיש עיצנו תואמגוד ןתינ םיאבה

 ,היקונ לש ירלולס ןופלט רישכמב

 םושייה םודארפניא קשמימ םע

 \ןטח\\טע .ךליבשב קוידב אוה אבה

 תוניגנמ רוציל ךל רשפאמ 106

 רישכמ רובע םישדח םילוצלצו

 רגשלו ,םלאפה לע ךלש ןופלטה

 קשמימ תועצמאב וילא םתוא

 השדחה הסריגב .םודארפניאה

 .ומצע סלאפה לע םג םהב שמתשהל תרשפאמ וזה הנכותה

 רצ וצר כו חו 31655.601

 ל"וחל םיעסונל
 \\סז|6 \\016 5.]

 תא ךל קפסלב אוה םלאפה לש לודגה חוכה םירקמ הברהב

 ,דיגנ .די גשיהב תאצמנ אל טושפש ,תילאיווירט יכה היצמרופניאה

 יפיצפסה סושייה .\ראב אל ...וא ,תיבב אל וא ,דרשמב אל התאש ללגב

 ימ רובע ילאידיא טושפ אוה הזה

 םימעפ רפסמ ל"וחל עוסנל גהונש

 1 נמ ה דימעמ | \שטז!6 .א[גו6 .הנשב

 ו 5 )4 ,םיינויח םירזע לש ףסוא ךתושרל

 ב

1 377 0 
 8 ₪4 ו לכות) סינוש ןמז ירוזא תגצה ללוכ ו!סחָטסווס 976 48

 5 52 5 ו ,םינוש םינועש השימחב תופצל 0 22 )0
 --- |  םינוש םירוזאב העשה תא וגיציש

 ירעש ,םידגב תודימ תרמה ,(סלועב

 .תויוריהמו םילקשמ ,עבטמ

 רצ רצ רצ .תר 0 116.60 10/16 ]11[

 השדח תיפרג תפטעמ

 ןסטת6ה6ז
 בוט המ תעדל לוכי אל התא

 .תיסינ אלש דע ךליבשב

 דוע איה [טמטגטז 1801

 בשחמל תיפולח תיפרג תפטעמ

 רבודמ ,הז הרקמב .םלאפה

 טולשל ךל רשפאמש םושייב

₪ 9 
 1.061 *** ו

 161 "ו

50 

6% (₪ 

 ןיזגמ ח +

| 
777-- 

 ?41% ם ל א פ

 הּזמ ןיטולחל הנוש קשמימ ךרד םינושה םיטירפתבו םימושייב

 ,םתוא גלטקל ,סינושה םימושייה ןיב רובעל לכות .תלגרתה וילא

 החונ תיפרג הדובע תביבס ךותמ ,םתוא קוחמל וליפאו רגשל

 .יאדכ .הדיפקב תבצועמו

 רצ צר תר 650112000.601

 םלאפה תא ץיאהל
 10 סטזחסז 0

 המ לבא ,םיינחלוש םיבשחמ ץיאהל םיכרד לע ונעמש ונלוכ

 ידבעמב םישמתשמ סלאפה יבשחמ !די-ףכ יבשחמל רשקב

 16%1117 ןיבש םירדתב ,הלורוטומ תרבח לש !כז4ַפסמ ₪31

 20%א12-ל = ((!!  םלאפ)

 שומישל .((א | םלאפ)

 שי הלאכ םייטיא סידבעמב

 הבושחה לבא ,תוביס רפסמ

 - הללוסה ןמו איה ןהב

 תוחפ ךרוצ יטיא דבעמ

 .רתוי ינוכסח ןכלו ,היגרנא

 שמתשמש ימ ,תאו לכבו

 יושע םימכחותמ םימושייב

 ,ךל הרק הּו םא .וליבשב ידמ יטיא םלאפש םימעפל תולגל

 תא תושעל הלוכי ,\ (וטז םטומטו תנכות ,ןורתפ שפחמ התאו

 -30 לש רועישב ךלש םלאפה יעוציב תא ץיאת איה :הדובעה

 יוניש תועצמאבו םינוש היצרוגיפנוק ייוניש תועצמאב ,%
 עמשנ הז ,ןוכנ .29-32א1112-ל ((00צטוש|טטאותָש) דבעמה רדת

 .דבוע הז לבא ,ךרפומ

 ררארצ .קג1תרפ 04.60 /5011י0859748/]6/00611 882.10

 [40666 - םיעוציב תצאה
 ד0516\(/|60ז 2

 ויתולועפ תא ץיאהל םידעוימש םינוש םירזע םה 11ג6%%
 ,טנרטניאמ דירוהל רשפאש ,ולאכ תואמ םנשי .םלאפה לש

 [ רתא לכמ טעמכ / שנווממנ וש
 עואמ0 רת ם ו 3
 םה בורל .םלאפל םיצבק 3 ד ב
 [9/ 3 ד 60! נט( 2% (5)
 ,םידדוב םיטייבוליק םילקוש = ₪2 ד 6%
 ו 406 (?)
 ,הארמל םימימת םיארנו ןז שוד 6 /

 - םידבוע טלחהב םה לבא

 ך681א[ג%066 .הז תא הסנ

 רשפאמש דחוימ םושיי אוה

 11גטא<-ה תא להנל ךל

 11גטאא רחא שופיחל אצתש ינפל .החונ הרוצב םתוא ןגראלו

 .וב דייטצהל יאדכ

 רצ וצרא .(63120181.60111

 ןיזגמ ח+

 ה "8

 תוירי קחשמ
809 ₪0 

 םיקחשמ חותיפב תוליבומה תחאל תבשחנ :\אוו'ג\ גוט תרבח
 םיחלצומה םירצומה דחא אוה ₪4חַש 8408-ו ,םלאפ יבשחמל
 תוירי קחשמ והז .הלש רתויב

 תוריל שרדנ התא וב יסאלק

 חפ תויחפו םילותח ,םיזוורבב

 תיבה רצח ךותמ לכה ,תוקיר

 ,קחשמ תומר שולש שי .ךלש

 םיבלש שי ןהמ תחא לכבו

 קחשמה לכ ךרואל .םיבר

 םייפרג םיטנמלא םיבלושמ

 הלעמהמ קחשמ תייווח שפחמ התא םא .המישרמ היצמינאו ,םיפי

 .חאנה לש תובר תועש ךל קפסי 83ַ 84ַש הנושארה

 רצ רצ .354הש 36.60

 טמ-חש קחשל
0 670006055 6005011 

 טמחש יקחשמ רפסמ םנשי

 אוצמל ןתינש םלאפה יבשחמל

 .טנרטניאב הנכותה ירתא לכב

 .םבור לע הלוע הזה קחשמה

 םיבצועמהו םיבוטה דחא אוה

 םא .תומר רפסמ עיצמו ,רתויב

 -ה תמרב ותוא חצנל חילצת

 (ןוילעה רמגה) 0806 ("[ושאא

 .תיעוצקמ הבסה תוניצרב לוקשל ךל יאדכש רמוא הז

 רא ור 1650112000 .60

 סיכ רקונס
800 |₪00 600508\\ 

 אוה .ק00] קחשמ םעפה ,טפוסהגמ תרבח לש קחשמ דוע והז

 וניניבש רקונסה יבבוחל רשפאי

 קחשמהמ תונהילו תיבב ראשיהל

 .םלאפה ךסמ יבג-לע תורישי

 דגנ וא בשחמה דגנ קחשל לכות

 לכות השדחה הסריגבו ,רבח

 סודארפניאה קשמימב שמתשהל

 םג דיוצמש רבח לומ קחשל ידכ

 .\למומ .םלאפ בשחמב אוה

 צרו .חו 6 50112000.60/

 .סו| 6 הושחהט1-28]וגצ .חטו.\| *לא!מש רפוע

 2 001ףומ



 ה ם |..₪

 2001ףץרופ | 0

 ם ירה ש

 קטייהל הסינכ 0יטרכ
 הרבחו היגולונכט :םיבשחמ

 ח"ש 189 ,'מע 55 ,סוקופ

% 

 ראות אוה קטייהה ףנעל הסינכה סיטוכ 5 05

 תורחא םיכרד שיש ןוכנ .בשחמה יעדמב :םיבשחמ
 תויהל הצור התא םא לבא ,המינפ לחתשהל היגולונכט

 יתלב טעמכ אוה ראותה ןיינע ,לשמל ,תנכתמ

 תואטיסרבינואב דחא ףאש איה היעבה .ענמנ

 והשמ סה בשחמה יעדמש הארנכ בשוח אל

 תומדב הנאתה ילע .(ילמיסיטנפניא ןובשח ע"'ע) יפניאו תונכת דבלמ

 םינשמ אל ,דוק ילוטנ םידדוב הריחב יסרוקו ,בשחמה תרכהל תואנדס

 סיתנכתל תשורח יתב ןה בשחמה יעדמל תוקלחמה .בצמה תא

 ועדי אל םבור לבא ,תנכתל ילוא ועדי םידומילה ףוסבש ,םירופא

 .םיבשחמ לע טעמכ רבד סוש

 6טקטוטז :רוקמב) "הרבחו היגולונכט :םיבשחמ" ,וזה הניחבהמ

 רפס טעמכ אוה (ץזשוזוטט 1841]| תאצוה ,ןמקב 'גרוג תאמ ,(טח[!טטחטש

 ריכזמ אל תמאב לבא ,םיטנדוטסל דומיל רפסכ בתכנ אוה .ינכפהמ

 םוצע רשוע וב שי .ראותל ךרדב יתדמל ינאש רבד סוש הרוצ סושב

 ,הירוטסיה ללוכ ,םויה דעו וימי רחשמ םיבשחמה סלוע לע עדימ לש

 לכו ,תואלבט ,םימישרת ,תונומת ,םירצומ ,םישנא ,תונויער ,םיגשומ

 -מ ,סבו'ג ביטס דעו 'גבאב סלרא'צמ .וילע בושחל רשפאש רחא רבד

 תויוכזמ ,לע-יבשחמ דעו םלאפמ ,םיינורטקלא תונויליג דעו /\81

 .הימונוגרא דעו טנרטניאמ ,הקיטובורל דעו סירצוי

 לבא ,אשונ סושב ידמ רתוי קימעהל רשפאמ אל הזה ןוויגהש רורב

 לכות ,רפסה לש טנרטניאה רתאו ,ףרוצמה רוטילקתהמ הרזע תצק םע

 .םיבשחמל רושקש םוחת לכ טעמכל בוט עדי סיסב לבקל

 היפרגויליביב ,םילוגרת ,הרזח תולאש םג עיצמ אוה ,דומיל רפס רותב

 הצורש ימל םג םיאתי אוה לבא .קנע סקדניאו םיחנומ ןולימ ,הרישע

 ,םיילמרופ םידומיל תרגסמב אקווד ואל ,םיאשונהמ קלחב קר זכרתהל

 הנוגמה רבדה .דומילה תרטמלו םייקה עדיה ףקיהל טעמכ רשק ילבו

 חירבי קרש ,ץראב ול ורחבש רזומה םשה אוה הזה רפסב דיחיה

 ,היצמרופניאב שודג ,קתרמ ,ידוסי רפס והז .לבח .םיילאיצנטופ םינוק

 דוע דומלל הצורש ימ לכל בוט ךשמה וא הבוט הלחתה תויהל לוכיש

 ילילג יקוש .קטייהל יתימא הסינכ סיטרכ .םיבשחמ לע

 הובחו

 רמייגה לש ומלוע
 דזוספסז הסקס - דס !חחסז 1116 0 5

 לע יניצר ןויע רפס בותכי והשימש ןמזה עיגהש שיגרה לופ ןביטס

 .המישמל ומצעב רחבש לבח לבא ,קדצ אוה .בשחמ יקחשמ

 הפיטעה :תוהובג תויפיצ רצוי רפסה ,רצומכ

 וליפא ,םיעשעשמ םיקרפה תומש ,הנימזמ

 ןב ינודנול יאנותיע) החיטבמ לופ לש היפרגויבה

 רוחב .היּויוולטל ןיחלהו 'גדירבמייקב דמלש ,9

 (ןקחשכ) ורשב לע הווח לופש אוה םשורה .(ןיינעמ

 לש תונורחאה םינשה םירשע תא תוחפל

 ןשייטסיילפל דעו םורטקפס ריילקניסהמ ,בשחמה יקחשמ תוחתפתה

 לש סליצב ותודלי תא ריבעה ןכא לופש ררבתמ ,המדקהה ירחא .2

 בשחמה יקחשמ תא חנז '88-בש הדומ אוה לבא ,םיקיתעה םיבשחמה

 .ןשייטסיילפה תא הליגשכ ,רתוי רחואמ (:) םינש רשע קר םהילא רזחו

 להקל בתוכ לופ ,אשונה תא רקחתי אלש המכ :הליחתמ היעבה ןאכ

 לש יופצה להקה םה םיקיתוו םינקחשש החנהב) ונממ רתוי רכוזש

 .(רפסה

 תוימדקא תויגוסב לפטל שקעתמ לופ ,ךרע לעב והשמ רמול ויתונויסנב

 תונושה םיכרדה ,בשחמ יקחשמל עונלוק ןיב םייביטרנה םילדבהה ומכ

 קחשמ ךותב ןמזה תלועפו תואיצמה תא םיקחמ בשחמ יקחשמ ןהב

 רחא םעפ לבא ,םיקתרמ תויהל םילוכיש םיאשונ הלא .יביטקארטניא

 ,תוניגהה ןעמל) היפוסוליפב 'א הנש לש המרל םתוא דדרמ לופ ,םעפ

 תומוקמל אקווד תוסחייתמ ןוזמאב םינוקה תורוקיבמ קלחש רמול שי

 .(םיקתרמכו םיקימעמכ הלאה

 םיטנדוטס וא םינרקס :דעי ילהק השולש השעמל רפסל שי ,יתעדל

 אשונל הצממ לבא ידמ ךורא ןויע רפס ואצמיש ,הידמיטלומ תועוצקמל

 ,רפסה עצמאמ אורקל ליחתהל םילוכיש ,םיריעצ םינקחש .בשחמה יקחשמ

 קסועו ,תויומדו תומלוע לש תינכטה הריציה לע ביחרמ לופ וב םוקמהמ

 םאש ,םיקיתווה םינקחשהו .בשחמה יקחשמל יופצה דיתעבו הווהב

 םיקרפהמ) תירוטסיהה הריקסהו תיגלטסונה המדקהה ירחא ודימתי

 ךותמ תונויארהו תוטודקנאה תא טקלל וצלאי ,(רפסב םיחלצומ רתויה

 זוג יאני .(ידמ םיטעמ םה לבא ,הלאכ שיו) םימשמה לולכמה

 דבלב םיונדקתונל

 וו לה וו
 ח"ש 109 ,'מע 359 ,סופוא

 (6/) רפסה תרתוכב "תנכתמל ךירדמ" םילימה

 ןה ,(רוקמב ,6++ ?ויטפזפומומטו 8 6!טזסחטט

 רתוי .עיצמ אוהש המל ןושארה זמרה סצעב

 היעבה לע תודמלמ ןה ,ונכות לע תודמלמ ןהשמ

 ירפסל תינייפוא היעב ילוא) ולש תירקיעה

 .תירבעל בוט רבוע אל הז :(םימגרותמ תונכת

 אליממ ,"יוות ךופה יוטנ וק יעובק" ומכ גשומב לקתנש עוצקמ שיא

 תוכנוסל ךירדמה

 טאטאקט"ב רבודמש שחנל ידכ תילגנאל הרזח ותוא םגרתל ךרטצי

 ,לשמל ,"תורבח תויצקנופ" ומכ יוטיב .לק הרקמ דוע הזו ."טוהזמטוטזא

 ןיזגמ ח +

 . ה ₪

 תםיר פסט ם פ <2.ם

 רא "חוטווטטז !טחטווטחפ"כ :ןיטולחל תונוש םיכרד יתשב שוריפל ןתינ

 ."חשחש !טמש\וטווג"כ

 אוה .ןיוצמ רפסב רבודמ יכ ,לבחו ,יתייעב םוגרתה ,תורחא םילימב
 6|שושחטש קפסמו ,תופשה יתש לש יריבחתה סיסבה תא הרצקב רקוס

 אקווד) הווש לופיטל תוכוז ןלוכ אל .תויסיסבה תויצקנופה תוירפסל
 שי לבא ,(קימעמ וניא ןורכיז רורחשו תאצקהל תויצקנופב לופיטה

 הלכו ,תויטמתמ תויצקנופמ לחה ,םיבושח םיאשונ לש יוסיכ

 לכ לש הריקסה .תוזורחמו ,םיוות ,טלפ/טלקב לופיטל תויצקנופב

 אשונ תא תנכתמל הריאשמו ,דבלב התרדגה תא תללוכ היצקנופ

 להקל רפסה תא םצעב בצממש המ ,(אמגוד דוק ןיא) הב שומישה

 .רתוי יעוצקמ דעי

 בוציע לע תיארחאש ,1א51/150 תדעוו רבח ,טדליש טרברה ,רבחמה

 הריקס תועצמאב סוצע ףסומ ךרע רפסל קינעה ,הפשה לש טרדנטסה

 רפסה .רתויב ינכדעה ןקתה ,699-ב םינורחא םייונישהו תופסותה לש

 קופיאב סחייתהל םילגוסמש ,םימדקתמ 6 יתנכתמל םיאתי הוה

 רינ-רב תימע .םימגרותמ תונכת ירפס לש םיקהבומה תונורסחל

 טפוסורקימ לש התפשב
 םיתנכתמל 6+ םע תורכיה

 ח"ש 99 ,'מע 189 ,ימע-דוה

 התוא השדחה תונכתה תפש איה (₪ פווגזק) 6 תורכיה

 קלחכ | קוושל | טפוסורקימ | הסנמ -

 ,ומרמ םשהש יפכ .הלש .ווטו\ תרוטקטיכראמ

 תפסותב ,6/6++ לע תססובמ וזה הפשה
 טפשמה-תיבש רחאל) 1ג%4א-ב ומשויש תונויער | םיתנכתמל

 לב דנו
 :(המצעב 1גאּג תא חתפל טפוסורקימ לע רסא

 רוטרפואב שומישהו חתפמה יניעמ םיעיבצמב שומישה תרתסה

 שגדו ,11 ₪טוווטו!טוא-ב שומיש ,יטמוטוא דוק דועית ,דיחא העבצה

 .הקזח וו היוד תשוחת ךב תררועמש הפש רז .6טוווקטווטחוא חותיפ לע

 ושיגרי 18 יחתפמ לבא ,חוכיול הנותנ ער וא בוט הז לכ םא הלאשה

 .תיבב קפס אלל

 ,תאלממ איהש םיכרצה תגצהמ ,הפשה יטביה לכב קסוע רפסה

 ,הלש ריבחתה דעו ,תנעשנ איה הילע הרוטקטיכראה רואית ךרד

 תא אקווד) 60א1-ל 6% לש תוקשממתהה אשונל בושח יוסיכ שי

 ורחב ,6++ ינווכמ 601 יקשממתמ לש םהייח תא ררממה ,1

 אוה .(תיביטיאוטניא אלהו השקה ותרוצב ריאשהל הפשה יחתפמ

 -יתלבה סוגרת ינפמ רמשנש ןיוצמה םוגרתה תוכזב האירקל לק

 הפשה תא ףוחדל חילצת טפוסורקימש החנהב .םוגרתל-ןתינ

 םתסה ןמ ךופהי הזכש רפס ,(!ףוחדל םיעדוי םה ,לזאזעלו) המידק

 טוט60וח8-ה ישנאל דעוימ אוה רפסה עגרכ .חתפמ לכל הבוח רפסל

 רינ-רב תימע .6

 ןיזגמ ח +

 םישדח םירפס דוע

 \וחססואפ ו דומיל תכרע == <
 ח"ש 99 ,'מע 277 ,סוקופ ₪ [- ן

 תסריגל םעפה ,סוקופ לש הקיתווה הרדסב שדח רפס - 8

 יושעו יטפמיס ,יתילכת אוה .(/וחשטאא לש םוינלימה ו
 לק גורדש גיצמ הלעפהה תכרעמ ומכו ,בטיה = 5

 .םימדוקה םירתוכל האוושהב

 ו

 ו
 םירועיש 24-ב \(וח5\60 (\

 ח"ש 149 ,'מע 438 ,סופוא

 ידוסי רתוי תצק ,\וחשסואג )18 דומילל רפס דוע

 דבכ תצק אוה .םעט לש ןיינע תמאב - הנוש טמרופבו

 .ידמל ליעי סקדניאב הצפמ לבא םימעפל

 טנרטניאב ףסכ ךוסחל ,6-11000| ==

 ח"ש 59 ,'מע 240 ,ימע-דוה

 ,ימע-דוה לש השדחה "ךוסחלי"'ה תרדסב רתוכ דוע |

 ,הכרדה תצק עיצמ .ל"וחב םילייטמה תבוטל םעפה ד
 .טלחהב ריבס ריחמה םג .םיפיט ןומהו תובותכ הברה = "7"

 םינומהל סקוניל
 לקו רהמ ,₪60 [301 !וחטא

 ח"ש 129 ,'מע 318 ,סופוא

 לולעו ,הומת הארנ הזה רפסה ,ןושאר טבמב

 .םיקיתוו סקוניל ישמתשמב זוב ררועל וליפא

 !יידומלל םילוכי םתא םג" זיילקו ריהמ סקוניל"

 תומוד תוארנ א-\(ווחשטואא לש ךסמה תונומת םג

 .רתוי תוירלופופ הלעפה תוכרעמל הדושח הרוצב

 ?ןוכנ ,סקוניל לע םירבדמ ונחנא

 .הבשחמ תררועמ טלחהב איהו ,תרחא תצק הנומת הלגתמ ינש טבמב

 ןוזחה שומימל ךרדב יתימא הסיפת יוניש הגיצמ ןכא אש 1 0

 הנקתהו יתודידי קשמימ םע וזכ .תינומה הלעפה תכרעמכ סקוניל לש

 רשפא וזה הניחבהמ .םייתיבה םישמתשמה לע התוא ובבחיש ,הלק

 ,הרושב אשונלכ הזה רפסל סחייתהל

 הבילה :םיירקיע םיקלח ינשב ןיחבהל רשפא םויה לש סקונילב

 קשמימו ;ומצעבו ודובכב סדלברוט סוניל ידי-לע תחתופמש ,(אטוווטו)

 וסש 50ו\ע גוט סטחש ווסט ןוגרא לש םילכ ףסואמ בכרומש ,שמתשמה

 ,(65ח0 \אטווצסזא (20ןטש 1טשט| חש יטמומטוהו) 00016 ילכו

 רוומ .ינשה קלחל םג ידוסי לופיט קינעמש ןושארה אוה הזה רפסה

 םימושייב שומישה תודוסי תא ריבסמש סקוניל רפס תוארל תצק

 םילחיימ ירה ונלוכ ,רבד לש ופוסב לבא ;הביבסה לש רתויב םיטושפה

 חלש קילומש .הליל ןיב תויונחה ןמ ולזאי ולאכ סירפס וב םויל
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 ק שידק6

 קסידק6-ב הו
 תומח תוצלמה ,תוקיתו תונכותל תושדח תואסרג ללוכה ,דחוימב סומע רוטילקת שדוחה

 תנקתומ הנכותהו םיקילק ינש ,ןנוכב קסיד .םיקחשמ םגו םייחרכה רזע-ילכל

 תונוילגל םניח ףרוצמ קסידק6 סונובה רוטילקת

 ינכודב םישכרנה | ,ןיזגמ6-ו  ןיזגמווט\

 ךל איבמו ,םייונמל םיצפומ וא םינותיעה

 .שדוח לכב תומחה תונכותה תא

 תונכותה תא תטרפמ ןלהל המישרה

 ינפל םשרתהל ךל רוזעתו ,רוטילקתבש

 ךל קפסי הנקתהה קשמימ .ןיקתתש

 םא .םירצומה לש רתוי םיטרופמ סירואית

 שמתשמ התאש הנושארה םעפה וז

 הנקתהל ןתמהו ןנוכל ותוא סנכה ,רוטילקתב

 תנקתה סא .קשממה תנכות לש תיטמוטואה

 םיביכרה בור ,םימדוקה סירוטילקתהמ דחא תא רבעב

 .המצע תוחוכב רסחה תא םילשת הנקתהה תנכותו םינקתומ רבכ

 ,ןהב שמתשהל לכות .תויפותיש ןה רוטילקתב תונכותה בור

 המגדהה תסריג .םיחישק םיקסידו םיטקסיד

 ןתינ םתוא םיקסידה תומכב ךתוא ליבגת

 .קורסל

 ךל רשפאיש ,שדח רזע ילכ .ז 81

 ,תונכותה ,םיצבקה ,תויקיתה תא ןגראל

 ךילע םיביבחה \/שט-ה ירתאו םיקחשמה

 .תוסטרכ ססובמ קשממב

 תונחלוש תרצוי וז הנכות .(208שוששח

 רובעל לכות םהיניב ,םיפסונ הדובע

 ,םיוסמ םישקמ בולישב וא רותפכ תציחלב

 המכ תחיתפ רחאל רצונה לוברסה תא תענומו

 .וידחי םימושיו םיכמסמ

 ןגראלו רדסל ,דדוקל ,ןגנל לכות התרזעבש הנכות .\16613 ,1₪61וסא

 .ךתושרבש לוקה יצבוק תאו הקיזומה תא

 ירבח לכ לש םהיתואמסיס תא רומשל לכות .?פאוצס6 5

 .דחא תואמסיס רגאמב החפשמה

 וישכע םשרתהל ידכ ,בוצק ןמזל וא תלבגומ הרוצב םימעפל

 לכותו ,ןיטולחל תוישפוח תואסרגב תועיגמ ןקלח .ךכ-רחא םלשלו

 לע קיודמה עדימה תא לבקל ידכ .ךשפנ תוואכ ןהב שמתשהל

 ןוישרה בוק תא אורקל דפקה ,הנכותב שומישה תויורשפא

 .רצומ לכל ףרוצמה

 ונחנא ,ינש דצמ .ךתוירחא לע ןה תונכותב שומישהו הנקתהה

 תונכותה תאו רוטילקתה תא תידוסי הרוצב קודבל םידיפקמ

 ינורטקלא ראוד ונילא רגש ,היעבב תאו לכב תלקתנ םא .תונושה

 .ןכשואט 6 ט1עגשג.שטוה תבותכל

 סוריו יטנאל םינוכדע

 .6/ ןווטשט!גוש] סוריו יטנאל ןוכדע 06. 106011617

 תנכות לש תומיתחה \בוקל ןוכדע ./-פטשונויש \11-\ ו 6

 .-60זש \ח11-\ווזטא

 ,תיבב ךל שי םיכרצמ וליא הנכותל רומא .\\וגו ("גמ 1 00%

 .םוי םישישל המגדה תסריג .םהמ ןיכהל המ ךל דיגת הנכותהו

 םיצלוכומה

 .םינוש םיגוסמ םייפרג םיצבקב היפצל ןיוצמ רזע ילכ 12

 .שפש תמויס ילעב םיצבקב היפצל הנכות .\6016 /\ 60031 16067

 תורחא תופשל תילגנאמ םילימ םוגרתל הנכות .23ש!0ת 1

 .תודימו תועבטמ ןיב הרמהלו

 המצוע םע ,םלועב דומחה :17-ה חוקלל השדח הסריג .(6טו6'ץ

 .םימישרמ שומיש תולקו

 ךישמהל ךל תרשפאמש ,תודרוה לוהינל הנכות .(201211ג [זיטט 2

 .רתוי רחואמ דעומב הדרוהה תא

 םינופלטל טסקט תועדוה חולשל רשפא השדחה הסריגב .16() 2000 = א1שג|6 לש תומיתחה \בוקל ןוכדע .816 66 \ וטפפשגה 6

 .םולשת אלל ,05א1 תשרב םיירלולס .\ וזוופפשה

 תפמ לע 186-ה ירדח תא התלעה תמאב וזה הנכותה ./1186 | אסווטח לש תומיתחה \בוקל ןוכדע .אטוצטמ .\ח11\ וא 68

 .יוצמה שמתשמה תו

 .םירבסהה תא םכל ךוסחנ .א גוש

 הקיפרגה תנכות לש השדחה הסריגה .?גומ1 8!וסק 6 1 רוורש זרא

 ,םירוטילקתל סקדניא תריציל הנכות .\0+גהשש6 218א 8

 2001 ץומ

 .ןלוכמ תירלופופה תיפותישה

 ןיזגמ ח +

 ה-8

 ק סידו6

 טפטל ךופהל ןתינש ,םישרמ תונומת ףסוא .\(6פפ1ו015 010
 .ךסמ רמושל וא

 .רתויב ירלופופה הקיזומה ןגנ .\\ והגוש

 תוקיתוה ץוויכה תונכותמ תחא לש השדחה הסריגה .\\וה2וק 0
 .רתויב

 םירבוחמה םישמתשמל תנייוצמ הנגה תנכות .2006\]גזהו
 .טנרטניאל

 םיצבק ףותיש

 ןונגסב ,הקיזומ יצבק ףותישל הנכות .\\וווסַא]ּהאצע 6

 אגוז

 סיצבק שפחל תרשפאמה ,תישפוח הנכות .וושא היוש 1
 .םיגוסה לכמ הדרוהל

 בוקה .תונומתו ואדיו יעטק ,לוק יצבק שופיחל הנכות .וא16\

 .תינמו וב םיבשחמ רפסממ דרוי

 םיקחשמ

 ,ילכלכה רבשמה תפוקתב שחרתמה הסיט קחשמ .(יוזומופטמ 6%
 אורקל וקיספת .הקתפרה קחשמ .₪%ש4ק6 [ויסחו 1006 0 4

 .ןיקתהל וכלתו

 .אופא ןונגסב הלועפ קחשמ .(2זגח18: (:1260 א 0

 .יטירב ןויב ןכוס לש ובוכיכב האקתפרה קחשמ .1 016 68
 יפל .הקתפרה .1'ו6 שוא .\0+שת(ויטפ (01 116 ד'זמש 1866

 .סלוו .ג .ה לש רופיסה

 טנרטניא

 יפ-לע ,השילג לע םתאצוה ףסכ המכ תבשחמ .('זוזיטט6(16ז 0
 .תשרב םתיליבש ללוכה ןמוה

 ךל רשפאמה ,תודרוה ץיאמו להנמ .עסוצת]086 :\ 66016106 ץוטפ

 .םיזוחא תואמב הדרוהה תא ץיאהל

 םיצבקה תדרוה תא ךישמהל ךל רשפאיש ,תודרוה להנמ .(ועו

 .העטקנ ובש םוקמהמ

 תנטקומ הנומת גיצמה ,ררולפסקא טנרטניאל ףסות .(נוזג1ג 0

 .ןפדפדב םתחיתפ ינפל ,תשרה ידומע לש

 הידוניטלוומ

 .הקיזומ לש הקתעהו דודיק ,ןוגינל הנכות .1טפוש\1316 ,1טא60%

 חישקה ןנוכל הקיסומ ירוטילקת תטלקה ךל רשפאמ .631]א60%

 .דועו תשרב שופיחה יעונמל החונ השיג ,ךלש

 בשחמב םיריש ןגנלו ןגראל ךל רשפאמ .אוס טז .\0610 \[גתגטטז

 .אוט תמגוד ,םידיינ הקיזומ ינגנל םיריש ריבעהלו ,ךלש

 יצבק לש םיטמרופה בורב ךמותש ,ביהרמ הקיזומ ןגנ .50מןט6

 ןיזגמ ח1

 .הקיזומ

 םיטרסהו הקיזומה ךןגנ .31/וי1[050 \\'1מ60%8 216013 ?18ע6ַז 0

 .טפוסורקימ לש

 ןגנל םיפסות לש ףסוא .ו\1מ60ו%% 16018 186 7 8005 86%
 .טפוסורקימ לש הידמה

 תיבמ שדח םיעוצעצ ףסוא .\1מ60וו% 316018 /18ץ שו 7 00

 .הרבחה לש הידמה ןגנל דעוימה ,טפוסורקימ

 החטבא

 םיסוריו ינפמ ךילע ןגיש ,סוריו-יטנא .68416 26%%10ע 3.0 110 8
 .םירוטילקתו םיטקסיד ,ינורטקלא ראוד תועצמאב סירבעומה
 ,תיתוכיא סוריו-יטנא תנכות .1-פטשטויש 4.09 [0ז %(1800ו%% 9א

 .[-עש0( הקיתווה הנכותה לש היגולונכטב תשמתשמש

 .תפסונ העד לבקל יאדכ דימת .\וויטצא6( 6 .\ח11\וטפ 0

 תמא-ןמז תנגה תקפסמה הנכות .6/) 1 חו

 .ךלש עדימל

 תכרעמ

 לש ןקתה | .\!ו608011 = 210068 0

 - מ ליעפהל לכות ותועצמאב ,טפוסורקימ
 7 3 א
 .םימדקתמ ךסמ יציאמ םישרודה םיקחשמ ]6

 היפצל הנכות .(וגוטא1'וומש 4 [סז \\1מ60ו%8
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 תא הריסמה הנכות .\6-גושגזחש .2

 :הרהזא .טנרטניא יפדו תונכותמ תומוסרפה

 .תומוסרפ לע תוססובמה תונכות קתשמ

 ךסמ ירמוש רוציל לכות .ץוגצ\\( ו?

 תונומת םיללוכה ,תישיא םימאתומ

 .הקיזומו
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 יפקיה דויצו הרמוחל ןוריחמה

 ,םומינימ יריחמב רבודמ אל .ילארשיה הרמוחה קושב םיצופנה םירצומה 300 לש קושה יריחמ תא אצמת םיאבה םידומעב
 םייתימא םינוריחממ םינותנ סיסב לע םתוא ונבשיח .קושב םיילאירה םיריחמה תא ףקשל ודעונש םיללקושמ םיעצוממב אלא
 .10-15% לש לבוקמ םיחוור חתמ ןובשחב םיאיבמ ונחנאשכ ,םינאוביו םיקפס לש
 היהי ימיטיגלה םיריחמה חווט .רתוי הובג ריחמ םלשל אקווד ףידעת ילואו ,רתוי לוז ריחמ אוצמל לכות םימיוסמ םירקמב
 5 ומ 8100 דזוחוסה סה 15 "0 13 ו8וזסה 77407 02417* |85 ו יי רבודמ ןכא םא בטיה קודב ,רתוי ךומנ ריחמ ךל םיעיצמ םא .ונלש ןוריחמה ריחממ 5% סונימ-סולפ לש קחרמב ללכ -ךרדב
 205 שווחססוסה ₪705 [רוופסוו 0.27 17" "0 10 /9וסה 77577 0.2417" |85 ב ה ו ,הכימת ,תוריש - ותרומת לבקמ התא המ קודב ,רתוי הובג ריחמה םא .'ץאקה תא שפח .דחוימב תיביטקרטא הקסיעב
 5 קוההססוסה 4030700 וחושסה 0.25 17" 200 16 תגוזסה 79501+ 0.24 שפט 77" "0 ןוזפט 7200 8 ?קנבה ןובשחב סונימ קר וא - עודי גתומ ,הנקתהו הלבוה ,תוירחא
 וש יי 5102718 0 6 615700 0.24 וס 15 "565 ואו דוס 72000 8 .החלצהב .היינקה תארקל םיינכדע םינוריחמ שקבל לכותש 2 - 019026519" 6% 6 570 0.2815 "0 חרפה 7200 83 ידכ ,(ןורחאה דומעב) ונססבתה םהילע תורוקמה לש המישר תפרוצמ ,ךתוחונל .םיגירח םייתדוקנ םייונישל בל םישלו בוקעל קזסטופוש קא17 0.27 77" "0 16 תפוזסח 9955 0.27 19% 0 רפה 7200 יאדכ .םיריחמ ינוכדע םיתיעל םילח ,ותצפהו ןויליגה תספדהל םינותנה זוכיר ןיב ףלוחש ןמזבש ןובשחב איבהל יאדכ .ןגוה 120 קוזסטוסוע 2015 0.28 15" 00 1/3 ופוזסח 9151+ 0.26 19 0 ופה 7200 83 ריחמ לבקל ךל ורשפאיו ,ריחמ תעצה לבקתשכ היצקידניא ךל ושמשי - קושב לבוקמכ - מ"עמ אללו םיירלוד ,ונלש םיריחמה

 10 5800 712 0.27 17" 200 ומ 47701 0.27 17" 5 - - רש ..
 1 170 ומ 90810 0.26 19" 100 !₪ו/ו דו68ו0 720000 הוה 8 55 ססהא\ו| 133וור2 648 00 א\וס אוחוסח 1.202 לטניא 2 -ן-- 7 ₪ א ווג 7960 4 2 17 5 ואו 16510 7200ז0וו 8 00 פסחו 100 256088 | 5 אופ אוחסח 1.1002 = -8- < םידבעמ ' ₪6 7860 0.24 וס 17" 10 ו 1

 00 תו 0 7 4 ואו 161510 72000 8 6 פסו 13802 1288 00 06600 6000
 י] 5% פסחו 1982 568 < ----- תוחול 0 0000 6882
 5 א 10008 265 פסחו 19/02 5128 לטנא 65 00ו9וסה 6672
 5 צצס 10000 8 5 גהה פסח[ 133ורל 648 110 1808 8 83 100 8ו9ז0ה 7002
 5 ורה | 270 טמפ 079008 || 7200 סחר 8 55 םזפחסההההפ סס | 1301 128 115 8 סטט4א \/ו8 00133 6 110 89ז0ה 738/02
 א םילבקמשנ 315 5080016 1008 110 םומתטתמתוס 50 199/02 2568 56 505 050 815 81100 | 0 06וזסה 766/02
 5 0 ו 1008 20 הסחהוו 64 5 4808 082 815 11100 +8 10 0ו0זסה 8002
 655 0 8 5 הסחהש| 12808 6 0 קפחחסז \ו₪ 00188 0 וחוש |! 600
 00 ו 0 000 0 ק6 קפחחסז /!8 20138 + 8 100 וכחווטחה !ו| 6672
 ה 200 ואו ווז85וז 7200100 8 םופש 0 וחזפו /8חסטטסז 820 | 0 6חו\טחו ||! 7502 ו | 1450 5000816 0 1000 8 4-0 100 0 קהזחחפז 815 + 8סטח0 +ע08 0 וכסחווטו ||! 73302
 | 5 ואו וושהפוהז 100000 8 100 ספה םוסוזא| 5400קח 5 1120 ןח ₪880ח 5 2020 חוט !!| 8002
 | 0 וטו ווזמפוםז 10000 115 \\ספזסזה םוטוז| 5400זכהוה 8 200 וחוס| (0|381108ו 0 205 קסהווטחה |!| 850ו/ו2
 ן 15 \\/518זח םווזפ| 5400ז0וה ₪ 100 וחופו וווחפ6ז |840 08| 3 205 סחווטחה ||| 866\/ןר2

 7 ----  תונוש 155 \\99ו6זה וסופו 540000 55 15 םוספוהז 8158 133/72 265 וקסחוועזה ||| 9382
 255 1 8-120 6אוסזחמ| פס 8\100 15 \\9516זה םוטוזא| 7200ז0הוו 8 10 םוספוהז שופ \04 139/12 100 קסחטמ || 162
 00 ב0 8 100 \\/ט5ו6זה וואו 720000 30.50₪8₪ | 0 1 וסע 5187 וא 00138 6 00 קסחוטוה 4 1.7
 10 וסחר 2וו5 668 טפס 008 0 \\/9פ%9זה םוסוזפ| 720000וה 8 00 1 סא וז \/ו8 00133 04 00 חוט 4- 1.407
 10 וסוחחח8 2|ל 2508 15 \\95ו9זה םוסוזפ| 7200ז0וו 8 155 \/ופ| 6154ש2 + 80טח0 + 8 55 סח 4 1.507
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 ₪808 6 -סז08 || 71007 32/8

 808 -סז8 || 77000 328

 808 ₪ -סז68 || 77000 64
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 הדו אספו 2000 +דש 328

 דו ₪060 648

 הדו וו וה \שסחספוז 380600 328

 רסוסו|65 ו!פתרסה[ 3-סזס8 ||+ ד 32

 רסוס|פפ (בט!ופחוסה| 30108 256+ ד / 32/8

 |60 85 (בווופחוסה| (3-סזס6 ||+ ד 68
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 הז חוץ דאד || + ד 32ןשט

 ס98/6 חוצה דאז וו| 328

 0108108 0-סוס6 וא 328

 0081008 (3-סזס6 || 328

 7081/86 0-סזס8 זס 328

 ז68וש8 סוס טופ + ד 8

 השוט םושה דאז \64 328

 ח\וסופ 6-סז06 \וא2 + ך/ 32וש

 םואחוסהס 5+98וזה !וו 5540 168

 סואחוסחס 5+98וזה !ו| 56540 328

 סואחוסחס \וקפז 2 32ווב

 \/ושוזסא \/וווופחוטחה 0טפ| ₪450 16\/ו8

 \ושוזסא \/וווופחוטחה 0טפ| ₪450 32\₪

 901א \/ססססס 3000 + ד/ 168

 960ווא טססססס 3500 + ד 168
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 וסחוסח8 | 284
 וסחר )55 סאפ א644
 ןרק 82806 6א1סזח8| 4
 רש 8250ו 4
 ןךס 9150 4
 תק 9350ו 4
 תשס 9510 8
 ל 960098 508
 וס 960088 509 א(8| 8

010806048 0 

 681006 + חרס 0
8 608 

808 2 

 סו 2

 ךספהוט8 0

 דספהופפ כע016 2
 דספחוטפ סעס + 00
 םססח פעס8 + 60

 0108148 \/וטזפ 8
 הס 6 טז 80 8
 0708108 58 |ועס 8
 ₪086006 5 !ועפ ואווחטוה
₪0 )1280 ₪95 

 ?סווזוא 5 !ווש

 שוחפ / 001906 01

 ויד תקרזה
 הש 088640( 6

 רק 268610( 0
 וש 0080006 06
 רש 068646( 9300
 רק 068661 9500%|
 רק 065608( 9700%
 ןרש 0686401 99008
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 גצ םינוק ךיא |
 תונמוא בוליש איה םיגצ לש תיעוצקמ הכרעהו הקידב |
 קמועל םיטקפסאה לכ תא תוסכל לכונ אל ןכלו ,עדמו |

 המכ לע ץילמהל רשפא לבא .ךכ לכ רצרצק רמאמב
 :םשייל לוכי דחא לכש ,"ןהוב יקוח"
| 0 

165 

20 

200 
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 רתויב בוטה רבדה אוה לודג גצ .עבוק לדוגה םיגצב + |
 ל" םויה .ךלש הדובעה תביבסל םורתל לוכי התאש |

 | .ףדעומה לדוגה 19" ,םומינימה אוה

 .םיעוציבה תפטעמ תא תעבוק ךסמה תרפופש 0 |
 תא קפסל הילעו יטננימודה ביכרה איה תרפופשה |
 םשרתהל לדתשה .תוכורא תועש דובעת ולומ עקרמה |

 תאירקב קפתסהל אלו הנומתה תוכיאמ ךיניע ומב
 לע תוריהמב ףרפרל קיפסמ אלו .ינכטה טרפמה \
 תוקד ולומ תבשל אלא ,ךסמה |
 םיווהמ םניא םיקחשמ .תוכורא |
 ךילע .תוכיא תניחבל םיאתמ ןכות |

 הקיפרג ,ללמ יכמסמב ןנובתהל
 ,תוביציה תא תוארל ידכ ,תונומתו |
 גצה לש הנחבאהו יטמורכה קוידה |
 .םייתימא הדובע יאנתב |

 100% | | וס לש ןורטינירט תייגולונכט +
 ,ריחמ לכב אל לבא ,הבוט איה

 תומוד תויוכיא גישהל ןתינ םויה

 ,508006ש !(!85% ומכ ,תורחתמ תויגולונכטב םג |

 עקרמה .ההובג תוכיאל יאנת אוה חוטש עקרמ + |
 תנטקה ,רתוי בושחו - ירטמואיג קויד חיטבמ חוטשה
 .(ךשמהב םג האר) יתביבס רוא לש תורזחהו םיקהבה

 תא דדומש רטמרפה אוה ,םסז זס ,םירוחה חוורמ + |
 המ .םינורטקלאה תומולא ןיב הדירפמש תשרה תונידע |
 שי .טרפמה תאירקב רהזיהל ךירצ לבא .רתוי בוט ,תוחפש |
 בחורל ,תינקתה הרוצב חוורמה תא םירידגמש םינרצי |

 םידדומו םימכחתמש הלאכ שיו ,(ז₪4 60+-סוזסח) ךסמה
 ילנימונ רופיש חיוורהל ידכ ,( 601 -םוזסח) הבוגל ותוא
 יתש ןיב סחיה .(רויא האר) תואיצמב הזיחא ול ןיאש ןטק
 תא איבהל יאדכ ,תנגוה האוושהב .1:0.866 אוה .תודידמה |

 ,יקפוא םירוח חוורמ ,דחא ףתושמ הנכמל םירפסמה לכ
 ,1.15 -ב יכנאה חוורמה תא ליפכהל ךילע ךכ םשלו |

20 
 1%5 הנחבאב יולת ,461ז85 3816 ,ךסמה ןונער בצק %|
 3 0 הנחבאב 85 142 לש בצק שורדל ךילע .הגוצתה לש |

 רצ וו % 1 קוו

 23 108 < 4 לוו 11 01-

 שטניא 17 גצב .הדובעל ךתוא שמשתש רתויב ההובגה
 הנחבאה 19" גצבו 1 0240768 תוחפל תויהל הכירצ וז
 רתוי תוהובג תונחבא .1 ,280%1.024 איה תישעמה
 בצקב קפתסהל ןתינו םידחוימ םימושייב קר תושמשמ
 .ןרובע ץרה 75 לש ןונער

 רטמרפ אוה ,/ו660 ₪8ח0ואו0זו ואדיו ספ-בחור 0
 .גצל הסינכב ואדיווה רבגמ לש הבוגתה ןמז תא דדומש
 ןונערה בצקב הנחבאה תלפכמ אוה שורדה םומינימה
 ידרשמ שטניא 17 גצ רובע ,המגודל .1.4 לופכ
 בחור 19" גצל .1,0244768 א 85 א 1.4 = 93.6 ו
 .ץרהגמ 156 תוחפל תויהל ךירצ ספה

 הדובעל דחוימב הבושח םיירטמואיג םיתוויע תעינמ +
 רשפאמ גצה יכ ,אדוו .תיסדנהו תיפרג

 דע ,עקרמה חטש לכ לע "זפרט"
 .םיקוחר יכה תווצקל

 תודכלתה רסוח +
 תומולא לש (/וו800חע 6ז08ה00)
 םיינועבצ םיילוש רצוי םינורטקלאה
 .ןבלל רוחש ןיב םידח םירבעמב
 םיגיצמ רשאכ תאז תוארל רשפא
 ,בורקמ לכתסה .ןבל עקר לע טסקט

 תינועבצ הליה ילב תורוחש תויתוא קר םיאור יכ ,אדוו
 .ןהילושב

 תפייעמש ,תנבצעמ העפות אוה גצה ילושב דוציר 0
 ,בוש .ןמזה לכ הל עדומ אל התא םא םג ,םייניעה תא
 הצקל דע עיגמש טסקט ךסמב איה תאז קודבל ךרדה
 ןה יכ ,אדוו ,תוינוציקה תויתואב בטיה ןנובתה .עקרמה
 .טטר אלל תוביצי

 (8) תורזחה דגנ רמוחב הפוצמ תויהל בייח עקרמה +
 הלוכי הייארב הרישי תומשרתה קר הז אשונב .יתבכש בר
 לע מ יופיצ .ךכב חילצה ןרציה םאה ,הלאשה לע תונעל
 עקרמ לש טקפאה תא גישהל לוכי אל חוטש אל עקרמ
 ,הפוצמ תויהל ךירצ חוטש עקרמ םג ,ינש דצמו חוטש

 םיכומנו םיכומנ םירדתב תיטנגמורטקלא הנירק ו
 ןאכ אלו םירקוחה ןיב ילסרוורטנוק אשונ איה דואמ
 עודי ןרצי לש גצ לכ םויה ,ךלזמל .וילא סנכיהל םוקמה
 .םימיאתמה םינקתה ידי-לע הבוגמ

 ,"תיבח" ,"תוכיס תירכ" גוסמ םינוקית

 = צח ךומשו רוזג
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 5 שסוטא | 6810 0878 6 -69-----רֶזיּול

 55 םפווח | 681ח8ז סוןכ 200 | ןרק 0060 5

 2 פורה צ כו וואס | 68100 086 6 155 ןרק | 85606 0 2 2

 6 קאוחח \ רז 6 5 ןרק | 85006| 0 0 0-7 0 כ

 02 פור ש דזפשפו ו 10 ןרק | 88006( 0 כ

 109 קוו / 4000 200 רם 0!00סז 0

 65 קו \/ |ח(סזה8זוסח | 6 110 | 6אחר8זא (00ו8 0

 ה - ?ףילחהל ,רוכמל ,תונקל הצור 2 100 פוחרוסשפ !/100 0886- םו0% 15 | 6אהרהזא 020088 0
 155 םוסוורפז 1 0

 05 םזסוהסז | 0 .שדח םניח תוריש עיצמ ןיזגמחסז
 10 הוסותסז 3 0 25 דע) ךתעדומ תא ונל חלש

 צי 020 סו 0% הפלחה וא הריכמ היינקל ,(םילימ
 : הו 0 5 | 14 4

 03 -5788801/2/3 טפו ריציט : .היינש דיממ הרמוחו הנכות לש

 04-8333333 יב לפירט 6% םיקרופ :ה6זחק רודמ / ןיזגמחסז :ראודב
 2 65 /0516% 1200 ןססז\6) ו, ה 7 ְּי 18214 .ד.ת ,157 ןולא לאגי
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 275 \/חוא 35118 2200 420 8 03-6956919 :סקפכ
 100 \/ווחאא 6118 2400 5

 :םימסרפמ תמישר 15 \ והא 481798 3400 420)

 5 \ חומא 48178 3450 420) - לש .- 0
 00 \נוחואא סו 6ווססא זס 5 2
 לטמא 10 וי יו 220 םכפסח 1ץוט8 0

 עשתמ דחא 55 הצופוסח 261 ןכהזפ\6 -2 0

 8 קרב 15 שופוסח 6200 ןכהזפ\6 ₪ ה

 41 םיבשחמ סוקופ תאצוה 205 העופוסח 1006 ןכז6||8| 8 מ

 ל טסואדיו 55 ורק 508ח8( 33000 5

 13 ,35 ,תירוחא הכירכ םיבשחמ .י.ח 10 רול 508006( 34000 \ )6 / כז

 םיבשחמ ןויח 15 ןרל 608ח061 43000 \ )5 / כזו

 וקלאר-ונכט -
 8 , הסינכה ירחא
 תינלכ --- | ] 1 "" ₪9 | ,קושל תיטמרדה

 קטנמיס 5 ו = /% | םיסיטרכה םיליחתמ
 - 209 קאוחו |6 . ₪ 64/18 םע םייפרגה

 תירוחא הכיר רשק תשר ₪5 ולוח וס לי ' 7 .םעה לא תדרל ןורכיז
 א הכירכ ] 209 קפוחו \א + לש ₪0ז06-ה ימגד םנשי

 - 060 םגו אדו חבטססח ונשי ,0ז631ו66 לשו סלוקרה
 תימדק הכירכ 3 ואו םירזיבא םא רקיעב ,םיניוצמ םלוכ .ןבומכ \/טסטסס 5 0

 37 5 210 ן שגוח א ןיידע םהלש םייחכונה םיריחמהו ,רמייג התא
 / אפ ינפל ויהשמ םילוז רתוי הברה רבכ לבא םיהובג

 7 - 0 0 תועובשב שדח בשחמ הנוק התא םא .םיישדוח
 3 ןיזגמ 06 22 קפ|חו 6וץוטפ 3 0% .בוקעל יאדכ ,םיבורקה

 55 הוו סווזח | 681001 088 6
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 ךלוג וידוטס

 / ו

 התא מ םיניבמ תוא םיארשכ
 קם|ןו|פ5 |65 ו50א

 הגוצת :ךתוא ביהלתש הנומת תוכיאב 1.60 ךסמ - הביהלמ היגולונכט
 ץמאל ילבמ תוכורא תועש דובעל לכות .תוויע אללו דוציר אלל הרורב
 עדימ לוהינל פצ1 תייגולונכט ,םייתודידי הרקב ירותפכ .םייניעה תא
 ינש ,םייגולנאו םיילטיגיד תותואב שומישב תושימג רשפאמה םדקתמ
 םייגולונכט םישודיחו 050 ךסמה לע ןונוויכ תגוצת ,ןופורקימ ,םילוקמר
 .יתימא גנועל 1.סכ 150% לומ הדובעה תא וכפהיש
 היגולונכט יכ .ספיליפ לש םדקתמהו שדחה ךסמה 1.62 50%
 .ךתיא דחיב .דחיב םיכלוה כוציעו

 ךלש םייחה ןונגס תא ףקשמ 1.60 150א - המישנ רצוע בוציע
 ןחלוש חטש ספות .בצומ אוה וב םוקמ לכב בוציע לש הרימא ףיסומו
 ןנווכתמ ךסמה .הדובעה תביבסב בלתשמה יטנגלאו קיקד ליפורפ ,ןטק
 יוניש תורשפא .םיילאידיא הדובע יאנת ךל רשפאמו תיקפואו תיכנא
 עגמה תא ול םיפיסומה םינוש םיעבצב םילנפל םיידיצה םילנפה
 .ספיליפ לש םדקתמהו שדחה ךסמה 1.69 150א .ךלש ישיאה
 .ךתיא דחיב .דחיב םיכלוה היגולונכטו בוציע יכ
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